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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 Boliginstitutionen Østbækhjemmet

Hovedadresse Industrivej 19B
6870 Ølgod

Kontaktoplysninger Tlf: 75245947
E-mail: kontor@ostbaekhjemmet.dk
Hjemmeside: www.ostbaekhjemmet.dk

Tilbudsleder Marianne Søndergård

CVR nr. 72680111

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper § 107 (midlertidigt botilbud til voksne)

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

Målgrupper 18 til 85 år (udviklingshæmning, autismespektrum, andre psykiske vanskeligheder, 
mobilitetsnedsættelse)

18 til 85 år (udviklingshæmning, autismespektrum, andre psykiske vanskeligheder, 
mobilitetsnedsættelse)

Pladser i alt 15

Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper

Østbækhjemmet 
1+2

Industrivej 19B
6870 Ølgod

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

Østbækhjemmet 3 Industrivej 19B
6870 Ølgod

3 midlertidigt botilbud 
til voksne (§ 107), 

Pladser på afdelinger 15
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Særligt fokus i tilsynet

Administrativt tilsyn i forbindelse med anmodning om udsættelse af fristen for opfyldelse af vilkåret til den 1. august 
2020.

Socialtilsynet imødekommer ansøgningen administrativt, da der i forhold til ansøgningen ikke sker ændringer, der 
fordrer tilsynsbesøg, nye bedømmelser og vurderinger. Socialtilsynet udarbejder på baggrund heraf nyt 
godkendelsesbrev på baggrund af det foreliggende.

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt med vilkår

Tilsynet er gennemført 25-02-2020

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Syd

Tilsynskonsulenter Marika Sabroe (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Nej

Dato for tilsynsbesøg

Opmærksomhedspunkter
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Vilkår Titel Vilkårets indhold Frist for 
opfyldelse

1 Opførelse af nye 
fysiske rammer

Da byggeriet af de fysiske rammer endnu ikke er påbegyndt kan 
Socialtilsyn Syd ikke på nuværende tidspunkt foretage en 
endelig vurdering af tilbuddets forventelige kvalitet vedrørende 
fysiske rammer.

Der er dermed tale om et uafklaret spørgsmål af betydelig 
karakter, hvorfor der ikke på nuværende tidspunkt kan meddeles 
endelig godkendelse.

På den baggrund har Socialtilsyn Syd meddelt godkendelse med 
vilkår, idet Socialtilsyn Syd har vurderet, at tilbuddet derudover 
forventes at kunne levere den fornødne kvalitet jf. lov om 
socialtilsyn § 5, stk. 1.

I forbindelse med meddelelsen af vilkåret har Socialtilsyn Syd 
lagt vægt på at opførelsen af tilbygningen ikke er påbegyndt.

Samtidig har socialtilsynet dog på grundlag af tegningerne for 
det planlagte nybyggeri vurderet, at de nye fysiske rammer vil 
kunne understøtte borgernes særlige behov og imødekomme 
trivslen. 

Der er herved lagt vægt på, at tilbuddet vil sikre, at borgerne i 
den nye tilbygning vil have gode muligheder for adgang til 
medarbejdere med specialiserede kompetencer til varetagelse af 
målgruppens særlige behov. 

Det er endvidere lagt til grund for afgørelsen, at borgerne i disse 
boliger ikke får lejekontrakter efter lejelovgivningen.

01-08-2020
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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

Socialtilsynet vurderer, at alle borgerne i tilbuddet er i beskæftigelse eller uddannelse, og at hovedparten af 
borgerne har et stabilt fremmøde.
Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter borgere med ustabilt fremmøde ved hjælp af delmål, som 
opstilles i samarbejde med den enkelte borger.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

Tilbuddet kan med fordel dokumenterer den enkelte borgers mål, delmål, indsats og opfølgning i forhold til 
beskæftigelse og uddannelse.

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

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet bedømmer at tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, 
uddannelse og beskæftigelse. 
Socialtilsynet bedømmer, at hovedparten af borgerne har et stabilt fremmøde, og at tilbuddet understøtter borgere, 
som er ustabile i fremmøde ved hjælp af delmål.

Aktuelt er Varde Kommune ved at omlægge kommunens beskæftigelsestilbud og i den forbindelse er der 
overvejelser om, at ældre borgere skal pensioneres fra beskæftigelse. Tilbuddet har i den forbindelse overvejelser 
om, hvad der skal sættes i stedet, da tilbuddet har flere borgere, som er i målgruppen for pensionering.

Tilbuddet har ansøgt om ændring i tilbuddets fysiske rammer ved opførsel af tilbygning samt udvidelse af 
pladsantallet fra 15 pladser til 18 pladser, heraf skal de 12 pladser bibeholdes efter ABL § 105, mens ønsket er at 
de resterende 6 pladser skal være fleksible efter SEL §§ 107 og 108.

Tilbuddet har endvidere ansøgt om ændring tilbuddets juridiske godkendelse i forhold til pladser.
Tilbuddet er godkendt til 15 pladser, hvor af de 12 pladser er jf. ABL § 105 mens de resterende 3 pladser er jf. Lov 
om social service § 107. Tilbuddet ønsker at de 3 pladser kan være fleksible mellem Lov om social service §§ 107 
og 108.
Tilbuddet oplyser, at de også fremadrettet vil sikre at borgerne bliver tilknyttet beskæftigelses- eller 
uddannelsestilbud.
På den baggrund bedømmer socialtilsynet, at tilbuddet også fremadrettet vil støtte borgerne i at udnytte deres fulde 
potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a

Der er i bedømmelsen lagt vægt på at medarbejdere og ledelsen fortæller, at der ikke opstilles understøttende 
delmål for borgernes uddannelse og beskæftigelse med mindre der i den enkelte borgers handleplan er opstillet 
mål om beskæftigelse eller uddannelse, som tilbuddet skal understøtte.

I bedømmelsen er der endvidere lagt vægt på at medarbejderne oplyser, at en borger aktuelt har et ustabilt 
fremmøde i uddannelse, og derfor er der i samarbejde med borgeren udarbejdet delmål, som kan understøtte 
borgerens fremmøde i uddannelse. 

Af høringssvar fra tilbuddet fremgår det, at tilbuddet udarbejder delmål i forhold til overordnede mål. Socialtilsynet 
vil følge op på næstkommende tilsynsbesøg.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.b

Der er i bedømmelsen lagt vægt på at medarbejderne fortæller, at alle borgerne har et tilbud om beskæftigelse, 
uddannelse eller aktivitets og samværstilbud og hovedparten har et stabilt fremmøde.
Medarbejderne oplyser, at 1 borger er i et STU forløb, 1 borger har et aktivitets og samværstilbud og 13 borgere 
har et tilbud om beskyttet beskæftigelse.

Der er endvidere i bedømmelsen lagt vægt på at borgerne fortæller, at de er glade for at gå på arbejde. En af 
borgerne fortæller, at pågældende selv cykler  frem og tilbage mellem tilbuddet og beskæftigelse.
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      Vurdering af temaet 
Selvstændighed og relationer

Temavurdering

Selvstændighed og relationer

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes sociale kompetencer til at indgå i sociale relationer og 
fællesskaber med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og behov. 
Tilbuddet har endvidere et relevant fokus på at øge borgernes selvhjulpenhed med udgangspunkt i den enkelte 
borgers handleplan.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet med udgangspunkt i tilbuddets målgruppe understøtter borgernes ønsker og 
behov for deltagelse i sociale fællesskaber internt og eksternt i tilbuddet. 
Tilbuddet understøtter endvidere den enkelte borgers muligheder for udvikling og vedligeholdelse af 
selvstændighed og selvhjulpenhed med udgangspunkt i borgerens kompetencer og livsvilkår.
Socialtilsynet konstaterer at tilbuddet afholder pårørende arrangementer.

Tilbuddet har ansøgt om ændring i tilbuddets fysiske rammer ved opførsel af tilbygning samt udvidelse af 
pladsantallet fra 15 pladser til 18 pladser, heraf skal de 12 pladser bibeholdes efter ABL § 105, mens ønsket er at 
de resterende 6 pladser skal være fleksible efter SEL §§ 107 og 108.

Tilbuddet har endvidere ansøgt om ændring tilbuddets juridiske godkendelse i forhold til pladser.
Tilbuddet er godkendt til 15 pladser, hvor af de 12 pladser er jf. ABL § 105 mens de resterende 3 pladser er jf. Lov 
om social service § 107. Tilbuddet ønsker at de 3 pladser kan være fleksible mellem Lov om social service §§ 107 
og 108.

Tilbuddet oplyser, at borgerne også fremadrettet vil få støtte til at udvikle selvstændighed i forhold til beslutninger 
og tage ansvar for eget liv. Der vil fortsat være fokus på borgernes relationer til pårørende, arbejdskollegaer og 
lokalsamfundet. Tilbuddet oplyser endvidere, at der vil være fordele for målgruppen i den gruppe, hvor der skal 
bygges til, da det vil øge mulighederne for fællesskab internt i tilbuddet.
På den baggrund bedømmer socialtilsynet, at tilbuddet også fremadrettet vil styrke borgernes kompetencer til at 
indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.a

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at leder og medarbejdere samstemmende fortæller, at tilbuddet opstiller delmål 
ud fra den enkelte borgers handleplan.
Leder og medarbejdere oplyser samstemmende, at alle borgere har delmål for selvstændighed eller udvikling af 
sociale færdigheder. Medarbejdere giver eksempler på mål, som omhandler struktur i hverdagen, botræning og 
udvikling af sociale kompetencer. 
Medarbejder oplyser, at det er væsentligt at målene er beskrevet målbart, så borgerne selv kan følge med i 
udviklingen.  Medarbejder oplyser endvidere, at der følges op på borgernes mål, når borgerne én gang om ugen 
har hjemmedag. 

I bedømmelsen er der ligeledes lagt vægt på, at medarbejder oplyser, at de er opmærksomme på, at 
kommunikationen med borgerne tilpasses borgernes funktionsniveau, så der er tale om reél inddragelse. 
Medarbejder giver eksempler på, at de i kommunikation bruger pictogrammer, har fokus på kropsprog og giver 
borgerne den tid der skal til, for at borgerne kan udtrykke sig. Ifølge medarbejder er det for nogle af borgerne en 
vanskelig opgave, at blive mere direkte inddraget i målopstillingen og målopfølgningen. Medarbejdere giver 
eksempler på borgere, som er indlejret i ”institutionel livsstil”, hvor de har været vant til, at beslutningerne tages af 
andre. Medarbejderne fortæller, at de er optaget af, at disse borgere får tiden til at udvikle sig, så de bliver i stand til 
at træffe beslutninger om ønsker og behov.

I bedømmelsen er der endvidere lagt vægt på, at borger fortæller, at der er opstillet mål for pågældendes udvikling. 
Borgeren oplyser, at pågældende har et mål om at kunne tale med andre og udtrykke meninger og holdninger samt 
lære at spise selv.
Borger fortæller, at pågældendes humør er blevet bedre og herudover er blevet bedre til at udtrykke behov og være 
en del af et fællesskab.
Borgeren oplyser endvidere at der vil være fordele ved at tilbuddet får udvidet pladserne i gruppen, da borgerne i 
tilbuddet kan få flere muligheder for fællesskab.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

I bedømmelsen er der lagt vægt på at ledelsen og medarbejdere samstemmende fortæller, at borgene indgår i 
sociale aktiviteter i den omgivende samfund, og at der i tilbuddet er et stort fokus på at borgerne får mulighed for 
luftforandringer udenfor tilbuddet.
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Ledelsen fortæller, at tilbuddet har udarbejdet et årshjul for tilbuddets aktiviteter. Ledelsen oplyser, at aktiviteterne 
betales af borgerne og tilbuddet støtter aktiviteterne ved at sikre at borgerne har medarbejdere støtte til 
aktiviteterne. 
Medarbejderne fortæller, at borgerne har mulighed for at deltage i mange aktiviteter og kurser gennem FOF og 
herudover kan borgerne deltage i sløjeløb, frøfestival og maj-cykletur. Herudover afholder tilbuddet i samarbejde 
med et andet tilbud i Ølgod Mortensaften samt nytårskur.
Ledelsen fortæller, at borgerne også har mange tilbud om aktiviteter, som camping, folkedans, etc. gennem kirken.
Ledelsen oplyser endvidere, at tilbuddet har fokus på at tilbuddet også skal understøtte de yngre borgere i et godt 
ungeliv, hvor der er aktivitetsmuligheder, som er målrettet deres ønsker og behov. 

Leder, medarbejdere og borgere fortæller samstemmende, at der også er sociale aktiviteter i bofællesskabet, som 
musik og holdningsgymnastik hver uge samt tilbud om fitness, ad hoc karaoke, mandeaftner, svømning, indkøbstur, 
bibelstudie samt bål i haven, køretur til nærliggende dyrevenner, etc.

I bedømmelsen er der endvidere lagt vægt på at borgerne fortæller, at medarbejderne støtter dem i at deltage i 
aktiviteter. En borger fortæller, at han ikke har fritidsaktiviteter, men går i kirke hver søndag.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.c

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at leder og  medarbejdere samstemmende oplyser, at tilbuddet støtter 
borgerne i kontakt med deres familie og netværk i det omfang, som borgerne ønsker det. 
Ledelsen og medarbejdere fortæller, at det er individuelt, hvor udbredt kontakten og samværet er med familie, 
pårørende og netværk. Medarbejder giver eksempler på, hvordan borgerne støttes i kontakten til familien ved hjælp 
af telefoniske opkald. 
Ledelsen oplyser, at tilbuddet understøtter borgernes kontakt til pårørende, ved at være behjælpelig med at 
undersøge og planlægge transporten, hvis borgerne har behov eller ønsker det. 

I bedømmelsen er der desuden lagt vægt på, at leder fortæller, at tilbuddet har et særligt fokus på at understøtte 
unge målgruppens netværk. 
Medarbejderne fortæller endvidere, at  tilbuddet har fokus på at understøtte de unge borgeres struktur og samspil 
med andre.

I bedømmelsen er der endvidere lagt vægt på at borgere oplyser, at de kan have besøg af venner og familie i det 
omfang, som de ønsker.
Borgerne oplyser, at når de har besøg, så giver de personalet besked om at de får gæster. 
En borger fortæller, at der er en god relation med familien. 

I bedømmelsen er der endvidere lagt vægt på, at medarbejdere oplyser, at der er to årlige pårørende 
arrangementer.
Leder oplyser, at enkelte borgere ikke profiterer af disse arrangementer, men at tilbuddet skærmer disse borgere, 
så de ikke forstyrres af arrangementet.  
Ledelsen oplyser endvidere at borgerne selv sender invitationer til pårørende i forhold til arrangementer.
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      Vurdering af temaet 
Målgruppe, metoder og result

Temavurdering

Målgruppe, metoder og resultater

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet rummer en bred målgruppe i forhold til alder og funktionsniveau. Socialtilsynet 
vurderer, at tilbuddet imødekommer den brede målgruppe, hvad angår alder og funktionsniveau ved at dele 
tilbuddet op i 3 enheder. Fælles for målgruppen er, at de er fysisk og psykisk udviklingshæmmede og har et kristent 
livssyn.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet kan redegøre for tilbuddets målsætning og i nogen grad de faglige metoder. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet opstiller klare og tydelig mål for hovedparten af borgerne og ligeledes 
kontinuerligt følger op på de fastsatte mål.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samarbejder med relevante eksterne aktører, som understøtter indsatsen 
omkring den enkelte borger, og at tilbuddet generelt opnår positive resultater for borgerne.

Gennemsnitlig vurdering 3,8

Udviklingspunkter

Tilbuddet kan med fordel have fokus på at implementere faglige tilgange og metoder så medarbejdergruppen er 
bekendt med disse og derved sikrer at indsatsen til borgerne er baseret på en fælles tilgang.

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

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet bedømmer at tilbuddets målgruppe er i overensstemmelse med godkendelsesbrevet. 
Socialtilsynet bedømmer endvidere, at tilbuddet arbejder med en bred målgruppe, men at tilbuddets opdeling i 3 
grupper kvalificerer arbejdet med den brede målgruppe. 
Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet kan redegøre for tilbuddets målsætning men at tilbuddet mangler systematik 
med faglig tilgang og metoder i praksis.
Socialtilsynet bemærker en mindre divergens mellem de metoder, som ledelsen og medarbejderne fortæller 
tilbuddet anvender.
Socialtilsynet bemærker, at tilbuddets strukturpædagogiske tilgang afspejles i de ophængte uge og 
aktivitetsskemaer.

Socialtilsynet bedømmer endvidere, at tilbuddet i nogen grad opnår positive resultater, men bemærker, at der ikke 
er opstillet klare og konkrete mål for alle borgerne.

Tilbuddet har ansøgt om ændring i tilbuddets fysiske rammer ved opførsel af tilbygning samt udvidelse af 
pladsantallet fra 15 pladser til 18 pladser, heraf skal de 12 pladser bibeholdes efter ABL § 105, mens ønsket er at 
de resterende 6 pladser skal være fleksible efter SEL §§ 107 og 108.

Tilbuddet har endvidere ansøgt om ændring tilbuddets juridiske godkendelse i forhold til pladser.
Tilbuddet er godkendt til 15 pladser, hvor af de 12 pladser er jf. ABL § 105 mens de resterende 3 pladser er jf. Lov 
om social service § 107. Tilbuddet ønsker at de 3 pladser kan være fleksible mellem Lov om social service §§ 107 
og 108.

Tilbuddet oplyser, at ændringen af godkendelsen vil give bedre mulighed for at etablere en gruppe i tilbuddet, som 
er målrettet unge mennesker. Tilbuddets erfaring er at unge mennesker visiteres efter SEL § 107 og at nogle af de 
unge mennesker efterfølgende har brug for et tilbud efter SEL § 108. Tilbuddet ønsker med ændringen i 
godkendelse at kunne imødekomme denne målgruppes ønske om at blive boende i tilbuddet. 
Tilbuddet har endvidere relevante betragtninger i forhold til at målgruppens behov vil ændre sig, hvis tilbuddet bliver 
godkendt til SEL § 108 
På den baggrund bedømmer socialtilsynet, at tilbuddet også fremadrettet vil have fokus på visitationen og arbejde 
systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at ledelsen og medarbejdere samstemmende fortæller, at borgerne i tilbuddet 
er borgere med fysisk og psykisk udviklingshæmning i alderen fra 18-85 år hvilket er i overensstemmelse med 
godkendelsesbrevet. Ledelsen oplyser, at gennemsnitalderen aktuelt i tilbuddet er 50 år.
Ledelsen oplyser, at tilbuddets målsætning er at skabe et godt og indholdsrigt liv, med mest mulig 
medbestemmelse, og tilbuddets opgave er at hjælpe, hvor der er behov.
Ledelsen fortæller, at tilbuddets faglige tilgang er at KRAP og at de anvender Teacch i form af billeder, tegn til tale, 
relationspædagogik og den anerkendende tilgang som metode. Ledelsen oplyser, at tilbuddet tidligere har anvendt 
neuropædagogik, men at de ikke længere har kompetencerne til et opretholde metoden i praksis. 

Ledelsen oplyser, at tilbuddet arbejder systematisk med de faglige tilbage og metoder på teammøder, hvor de også 
benytter KRAP-skemaer til at gennemgå den faglige praksis.
Ledelsen fortæller, at det er vigtigt at medarbejderne kan se borgernes ressourcer og har fokus på at udvikle og 
vedligeholde ressourcerne.
Ledelsen fortæller, at alle borgerne har en fast kontaktperson, som borgerne arbejder med til den ugentlige 
hjemmearbejdsdag. 

Der er endvidere i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne fortæller, at de også arbejder med 
strukturpædagogik. Medarbejderne fremviser en udarbejdet manual for en borger, og fortæller, at manualen sikrer, 
at tilgangen til borgeren er ensartet uanset, hvem der er på arbejde. 
Medarbejderne gør opmærksom på, at der er udarbejdet manualer for flere af borgerne.
Medarbejderne fortæller, at tilbuddets målgruppe har brug for tydelige rammer for at trives.
Medarbejderne fortæller endvidere, at de stadig bruger neuropædagogik, men er enig med ledelsen i, at de ikke 
længere har de rette kompetencer til at opretholde metoden i praksis.

Socialtilsynet bemærker, at der ikke kan redegøres for, hvordan metoderne bruges i hverdagen. 
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I bedømmelsen er der også lagt vægt på, at borgerne fortæller, at de synes, at medarbejderne er dygtige til deres 
arbejde.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at ledelsen og medarbejderne samstemmende fortæller, at der for 
hovedparten af borgerne er opstillet klare og konkrete mål i samarbejde med myndighed, men at de ikke har 
modtaget handleplaner for 2 borgere og heller ikke har opstillet delmål.
Ledelsen og medarbejderne fortæller, at de dokumenterer i Nexus og at der på teammøder hver uge følges op på 
målene i forhold til progression og om der skal opstilles nye delmål.
Ledelsen fortæller endvidere, at tilbuddet stadig har fokus på at dokumentation bliver relevant for de fastsatte 
delmål og ikke udarbejdes som dagbogsnotater.
Ledelsen oplyser, at der er fokus på tilbuddets læring og forbedring af indsatsen og at teammøderne hovedsagligt 
bruges til at fokusere på borgenes mål.
Ledelsen oplyser, at de fortsat i samarbejde med myndighed har fokus på VUM. VUM metodikken giver 
udfordringer for tilbuddet i forhold til Varde kommunes vedtagende pakkeforløb.

Medarbejderne fortæller, at de synes det er vanskeligt at udarbejde konkrete og klare delmål for borgerne, som er 
relevante i forhold til handleplanen. Medarbejderne fortæller, at delmålene, som de udarbejder generelt har fokus 
på at opretholde og vedligeholde borgerens kompetencer i forhold til praktiske gøremål i hverdagen og generel 
trivsel.
Medarbejderne oplyser, at det stadig er nyt for dem at arbejde med egen læring i forhold til forbedring af indsatsen, 
men at ledelsen har fokus på dette.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på at borgerne fortæller, at de har gode muligheder for at tale med 
medarbejderne, som hjælper dem med praktiske gøremål og gode samtaler.
Borgerne fortæller, at de ikke kender egne konkrete mål, men ved at medarbejderne laver notater om deres 
hverdag.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at ledelsen fortæller, at kommunerne efterspørger resultater på borgerne og at 
de i den forbindelse har problemer med Nexus, hvor de ikke har direkte adgang til at trække resultaterne på den 
enkelte borger, men i stedet skal udarbejde en beskrivelse. 
Ledelsen oplyser, at myndighed generelt er positive overfor de resultater, som tilbuddet opnår, og at der for alle 
borgere sker opfølgning med myndighed en gang om året.

Der er endvidere i bedømmelsen lagt vægt på at, medarbejderne fortæller, at de opnår positive resultater, som i 
overvejende grad har fokus på generel trivsel og ADL træning.
Medarbejderne fortæller, at nogle af borgerne er inddraget i udarbejdelsen af delmålene, men at borgernes 
funktionsniveau kan hindre en reel inddragelse.

Der er i bedømmelsen også lagt vægt på at borgerne fortæller, at de oplever at have fået nye færdigheder.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.d

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at ledelsen fortæller, at de samarbejder med eksterne aktører, men at 
samarbejdet altid sker med udgangspunkt i den enkeltes borgers behov.

I bedømmelsen er der også lagt vægt på at medarbejderne fortæller, at de samarbejder med frivillige 
besøgsvenner, valgmenigheden i forhold til gudstjenester, praktiserende læge, tandlæge, fysioterapeuter, sexolog, 
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borgernes beskæftigelsestilbud og praktiksted, borgerens familie/pårørende, men at samarbejdet afhænger af den 
enkelte borgers behov.

Der er endvidere i bedømmelsen lagt vægt, at borgerne fortæller, at de får hjælp til at komme til tandlæge og læge.
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      Vurdering af temaet 
Sundhed og Trivsel

Temavurdering

Sundhed og Trivsel

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes mentale sundhed og trivsel og at borgerne har 
indflydelse på eget liv, i den udstrækning den enkelte borger formår.
Tilbuddet har endvidere et stort fokus på at borgerne anerkendes og respekteres.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på borgernes generelle sundhed ved at tilbyde relevant motion, have 
fokus på kosten og søvnens betydning samt at sikre borgernes kontakt til relevante eksterne sundhedsfaglige 
samarbejdspartnere.
Socialtilsynet vurderer endvidere at borgerne på det kollektive niveau har indflydelse på kost og aktiviteter i 
tilbuddet.

Det vurderes endvidere, at tilbuddets pædagogiske indsats forebygger magtanvendelser samt vold og overgreb.

Gennemsnitlig vurdering 4,2

Udviklingspunkter

Tilbuddet kan med fordel sikre at alle medarbejdere er bekendt med magtbegrebet og håndtering af 
magtanvendelser.
Tilbuddet kan endvidere med fordel udarbejde procedurer for håndtering af vold og overgreb i tilbuddet.

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet understøtter borgernes indflydelse og inddragelse i eget liv, samt har fokus på 
den enkelte borgers ønsker, kompetencer og mestringer i det kollektive fællesskab via kontinuerligt borgermøder.

Socialtilsynet bemærker, at der i kostpolitikken beskrives portionstørrelser i forhold til måltiderne.

Tilbuddet har ansøgt om ændring i tilbuddets fysiske rammer ved opførsel af tilbygning samt udvidelse af 
pladsantallet fra 15 pladser til 18 pladser, heraf skal de 12 pladser bibeholdes efter ABL § 105, mens ønsket er at 
de resterende 6 pladser skal være fleksible efter SEL §§ 107 og 108.

Tilbuddet har endvidere ansøgt om ændring tilbuddets juridiske godkendelse i forhold til pladser.
Tilbuddet er godkendt til 15 pladser, hvor af de 12 pladser er jf. ABL § 105 mens de resterende 3 pladser er jf. Lov 
om social service § 107. Tilbuddet ønsker at de 3 pladser kan være fleksible mellem Lov om social service §§ 107 
og 108.

Tilbuddet oplyser, at de også fremadrettet til have fokus på, hvordan tilbuddet kan understøtte borgernes 
selvbestemmelse og at pladsudvidelsen vil give tilbuddet større muligheder for at understøtte medbestemmelsen i 
tilbuddet.
På den baggrund bedømmer socialtilsynet, at tilbuddet også fremadrettet vil have fokus på at understøtte 
borgernes selv- og medbestemmelse

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Der er i bedømmelsen lagt vægt på at medarbejderne fortæller, at de anerkender og respektere borgerne i 
tilbuddet. Medarbejderne fortæller, at værdierne i tilbuddet afspejler, at der er en anerkendende omgangstone, hvor 
borgerens meninger altid respekteres
Medarbejderne oplyser, at borgerne får flere kompetencer ved at tage udgangspunkt i det, som borgerne lykkedes 
med og kan. Medarbejderne giver eksempel på at, hvis en borger skal lære at støvsuge, får borgeren lov til at 
støvsuge, og så tåles der lidt skidt i krogene i en periode.

I bedømmelsen er der desuden lagt vægt på, at medarbejderne fortæller, at der i tilbuddet er fokus på 
kommunikation, som er tilpasset borgernes funktionsniveau. Medarbejder nævner, at nogle af borgerne skal have 
mere tid og rum til at kunne formulere sig og andre skal støttes med ord og sætninger. 

Der er i bedømmelsen endvidere lagt vægt på, at borgerne fortæller, at der er en god omgangstone i tilbuddet. 
Borgerne oplyser, at medarbejderne taler pænt og ordentligt til borgerne, og der er respekt omkring borgernes egen 
vilje og holdninger. 
Borger oplyser ligeledes, at medarbejderne støtter op med hjælp, hvis man har svært ved at udtrykke det, som man 
lige mener.
Borger oplyser endvidere, at der også en rar omgangstone ved fællesaktiviteterne og særligt ved 
eftermiddagskaffen. 

Ved tidligere tilsyn har leder, medarbejdere og borgere samstemmende oplyser, at der i forbindelse med 
kommunalvalget har været samtaler om hvem der stiller op og hvordan man som borger stemmer. Leder oplyser, at 
alle borgere fik tilbud om transport til afstemningsstederne, hvilket nogle af borgerne gjorde brug af.

I bedømmelsen er der endelig lagt vægt på, at socialtilsynet observationer under frokosten, hvor der var er en 
venlig og imødekommende omgangstone.

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

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at leder, borgere og medarbejdere samstemmende fortæller, at borgerne selv 
bestemmer hvordan de bor i deres boliger og hvad de laver i fritiden.
Borgerne fortæller, at de ikke spørger om lov til at gøre de ting, som de har lyst til, som f.eks. at løbe, cykle eller gå 
en tur. 
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Medarbejderne oplyser, at der i målgruppen er niveauforskelle ift. funktionsniveau og derfor er det også forskel på, i 
hvilket omfang borgerne kan inddrages i beslutninger omkring sig selv, og i forhold til hverdagen i tilbuddet.

I bedømmelsen er der endvidere lagt på at medarbejderne fortæller, at der på det kollektive plan afholdes 
borgermøder, hvor aktiviteter, menuen og hverdagen i øvrigt bliver drøftet og der tages kollektive beslutninger.
Medarbejderne fortæller, at hovedparten af borgerne deltager til borgermøder.

I bedømmelsen er der endvidere lagt vægt på, at medarbejderne fortæller, at borgerne er medbestemmende i 
forhold til menuen, hvor der tages udgangspunkt i tilbuddets kostpolitik. 
Socialtilsynet konstaterer at kostpolitikken er udarbejdet den 19. april 2018, og skal følges op efter behov og inden 
for 2 år. Kostpolitikken er udarbejdet med udgangspunkt i sundhedsstyrelsens 10 kostråd.
Socialtilsynet bemærker, at der i kostpolitikken beskrives portionstørrelser i forhold til måltiderne.

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet bedømmer, at borgerne trives i tilbuddet og at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale 
helbred, sundhed og trivsel samt får den støtte og omsorg, de ønsker og har behov for. Tilbuddet har endvidere 
fokus på borgernes generelle sundhed i dagligdagen i form af motion tilpasset den enkelte borger, sund varieret 
kost og generel trivsel. Socialtilsynet bedømmer at tilbuddet har fokus på at inddrage, understøtte og sikre 
borgernes behov for kontakt til relevante eksterne sundhedsfaglige samarbejdsparter.

Tilbuddet har ansøgt om ændring i tilbuddets fysiske rammer ved opførsel af tilbygning samt udvidelse af 
pladsantallet fra 15 pladser til 18 pladser, heraf skal de 12 pladser bibeholdes efter ABL § 105, mens ønsket er at 
de resterende 6 pladser skal være fleksible efter SEL §§ 107 og 108.

Tilbuddet har endvidere ansøgt om ændring tilbuddets juridiske godkendelse i forhold til pladser.
Tilbuddet er godkendt til 15 pladser, hvor af de 12 pladser er jf. ABL § 105 mens de resterende 3 pladser er jf. Lov 
om social service § 107. Tilbuddet ønsker at de 3 pladser kan være fleksible mellem Lov om social service §§ 107 
og 108.

Tilbuddet oplyser, at der også fremadrettet vil være relevant fokus på trivsel og sundhed med udgangspunkt i kost, 
motion, hygiejne og søvn.
På den baggrund bedømmer socialtilsynet, at tilbuddet også fremadrettet vil understøtte borgernes fysiske og 
mentale sundhed og trivsel i tilbuddet.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

I bedømmelsen er der lagt vægt på at medarbejderne fortæller, at trivsel er afhængig af den enkelte borgers 
habitus, men at borgerne overordet set trives i tilbuddet. 
Medarbejderne fortæller, at en borger, som netop er flyttet ind i tilbuddet savner sin mor, og en anden borger har et 
ønske om at være mere selvstændig end det sandsynligvis er realistisk, mens en tredje borger har et ønske om at 
kunne vælge de andre beboer til tilbuddet, da borgeren kan være bange for en anden beboer, når denne beboer er 
psykotisk.
Medarbejderne fortæller endvidere, at tilbuddet har en fast struktur, så borgerne kan få så mange gode dage, som 
det er muligt.
Medarbejderne oplyser at de er opmærksomme på trivsel i tilbuddet og fortæller at borgerne de fleste dage tager 
glade på arbejde/uddannelse og også indgår i det sociale fællesskab i tilbuddet..

I bedømmelsen er der endvidere lagt vægt på at borgerne fortæller, at de trives og er meget glad for at bo i 
tilbuddet. En borger fortæller, at pågældende er vokset op med det kristne budskab og er tryg og tilfreds med, at 
tilbuddet har et kristent værdigrundlag. 

Ved tidligere tilsyn har borgerne fortalt at, de har venskaber i tilbuddet og også afholder hygge aftener i fællesskab 
og i egen lejlighed.

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

I bedømmelsen er der lagt vægt på at medarbejderne fortæller, at borgerne får et årligt sundhedstjek ved den 
praktiserende læge, ligesom borgerne er ved tandlæge regelmæssigt. Borgerne ledsages og støttes i det omfang 
der er behov.
Medarbejderne oplyser endvidere, at der fokus på borgernes almene sundhedstilstand. Hvis borgerne ikke har 
noget sprog, er medarbejderne opmærksomme på forandringer i borgernes adfærd, kostvaner, søvnmønster etc. 
Ledelsen oplyser endvidere, at tilbuddet respekterer, hvis en borger har lyst til at gå til læge uden støtte, men også 
gør opmærksom på, at borgeren selv skal kunne videregive relevant information efterfølgende.

I bedømmelsen lægges der endvidere vægt på at borgerne fortæller, at de kan få støtte fra deres kontaktperson til 
at bestille tid bl.a. tandlæge, læge og foddame.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c

I bedømmelsen er der lagt vægt på at medarbejderne fortæller, at tilbuddet har den viden, som skal sikre borgernes 
fysiske og mentale sundhed på grund af den tværfaglige sammensætningen i medarbejdergruppen og at der er 
gode muligheder for kurser.
Medarbejderne fortæller endvidere, at fællesarealerne er indrettet således, at det er muligt, at lave afskærmninger 
på fællesarealerne, for derved at tilgodese borgere der har behov for ro og minimering af stimuli.

I bedømmelsen lægges der endvidere vægt på at ledelsen fortæller, at tilbuddet samarbejder med eksterne social 
og sundhedsfaglige samarbejdspartnere, hvis der er behov for dette. I den forbindelse har tilbuddet haft kontakt 
med VISO.
Ledelsen oplyser endvidere, at de i tilbuddet har fokus på at målgruppen i tilbuddet bliver ældre og  sandsynligvis 
vil få et øget behov for sundhedsfaglige ydelser. Medarbejderne tilbydes relevante kurser og der vil også i 
forbindelse med rekruttering  være opmærksomhed omkring dette. 
Ledelsen oplyser endvidere at der i tilbuddet er fokus på sundhed gennem kost, motion og søvn. 
Tilbuddet har en kostpolitik, som beskriver portionsstørrelser på måltiderne. Ledelsen oplyser, at der er styring af 
borgernes madindtag set ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv. Det kan være dilemmafyldt, at være sund og 
samtidig træffe egne valg.
Ledelsen giver i den forbindelse udtryk for, at de balancerer borgernes selvbestemmelse i forhold til kosten, ved at 
imødekomme borgernes madønsker i forbindelse med kostplanen. Køkkenlederen sammensætter madplanen ud 
fra borgernes ønsker, således at den bliver varieret og med sunde og ernæringsrige fødevarer.
Ledelsen oplyser, at borgerne har mulighed for, at supplere deres portioner med grøntsager. 

Ledelsen og medarbejdere fortæller, at flere af borgerne cykler på arbejde eller cykler små ture i nærmiljøet.

Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet  forebygger og håndterer magtanvendelser gennem en struktureret 
pædagogisk indsats.
Socialtilsynet bedømmer endvidere at nogle af medarbejderne har mangler i forhold til magtanvendelsesregler.
Socialtilsynet bedømmer, at der er procedure for hvordan magtanvendelser håndteres, men kan konstantere 
tilbuddets magtanvendelser i år 2019 alle er indsendt for sent, eller udfyldt mangelfuldt eller på forkert skema.

Tilbuddet har ansøgt om ændring i tilbuddets fysiske rammer ved opførsel af tilbygning samt udvidelse af 
pladsantallet fra 15 pladser til 18 pladser, heraf skal de 12 pladser bibeholdes efter ABL § 105, mens ønsket er at 
de resterende 6 pladser skal være fleksible efter SEL §§ 107 og 108.

Tilbuddet har endvidere ansøgt om ændring tilbuddets juridiske godkendelse i forhold til pladser.
Tilbuddet er godkendt til 15 pladser, hvor af de 12 pladser er jf. ABL § 105 mens de resterende 3 pladser er jf. Lov 
om social service § 107. Tilbuddet ønsker at de 3 pladser kan være fleksible mellem Lov om social service §§ 107 
og 108.

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet også fremadrettet vil forebygge magtanvendelser.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

I bedømmelsen er der lagt vægt på at ledelsen og medarbejdere oplyser, at de i tilbuddet forebygger 
magtanvendelser, ved at have fokus på, at støtte borgeren i, at opretholde en forudsigelig og struktureret 
døgnrytme.
En medarbejder fortæller, at en af borgerne kan blive urolig og udadreagerende, hvis pågældende får for mange 
stimuli, og tilbuddet har derfor lagt nogle rutiner om i forbindelse med en eftermiddagsaktivitet, så borgeren ikke får 
unødvendige stimuli, men kan opretholde aktiviteten.

I bedømmelsen er der lagt særligt vægt på at en medarbejder fortæller, at pågældende har stillet sig i en 
døråbning, så borgeren ikke får mulighed for at få adgang til et fællesareal for at undgå stimuli. 
Socialtilsynet kan konstatere, at tilbuddet har brug for at få opdateret sin viden omkring magtanvendelser.

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

I bedømmelsen er der lagt vægt på at ledelsen og medarbejderne samstemmende fortæller at tilbuddet har 
procedure for håndtering af  magtanvendelse for at sikre løbende læring og forbedring af indsatsen.

Socialtilsynet konstaterer at der i tjeklisten for nye medarbejdere ikke indgår introduktion af magtbegrebet og 
håndteringen af magtanvendelser.

I bedømmelsen er der endvidere lagt vægt på at socialtilsynet kan konstatere at de indsendte magtanvendelser i år 
2019 alle er indsendt enten for sent eller udfyldt mangelfyldt eller på forkert skema.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet har struktureret hverdag, som forebygger vold og overgreb.
Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet ikke i tilstrækkelig grad har en defineret praksis for, hvordan de generelt 
forebygger vold og overgreb. Herunder er der ikke i tilstrækkelig grad en definition af, hvornår hændelser tilsigtet 
eller utilsigtet beskrives som et overgreb/vold, trussel, der skal registreres. Desuden kan medarbejderne ikke i 
tilstrækkelig omfang redegøre for, en fælles faglig praksis, der har til hensigt, at forebygge vold og overgreb.

Socialtilsynet konstaterer endvidere at tilbuddet aktuelt gennemgår et kursusforløb for at forebygge vold og 
overgreb.

Socialtilsynet konstaterer endvidere at borgerne risikovurderes og at der er handleanvisninger til medarbejderne 
om, hvordan borgeren skal støttes i specifikke situationer.
Socialtilsynet bemærker, at borgernes risikovurderinger er i et journaliseringssystem, som medarbejderne skal 
logge ind i for at se den aktuelle vurdering.

Tilbuddet har ansøgt om ændring i tilbuddets fysiske rammer ved opførsel af tilbygning samt udvidelse af 
pladsantallet fra 15 pladser til 18 pladser, heraf skal de 12 pladser bibeholdes efter ABL § 105, mens ønsket er at 
de resterende 6 pladser skal være fleksible efter SEL §§ 107 og 108.

Tilbuddet har endvidere ansøgt om ændring tilbuddets juridiske godkendelse i forhold til pladser.
Tilbuddet er godkendt til 15 pladser, hvor af de 12 pladser er jf. ABL § 105 mens de resterende 3 pladser er jf. Lov 
om social service § 107. Tilbuddet ønsker at de 3 pladser kan være fleksible mellem Lov om social service §§ 107 
og 108.

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet også fremadrettet vil have fokus på forebygge vold og overgreb.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a

I bedømmelsen er der lagt vægt på at medarbejderne fortæller, at alle fastansatte medarbejdere aktuelt gennemgår 
et kursusforløb for at forebygge vold og overgreb i tilbuddet. 
Medarbejderne fortæller endvidere at konflikter mellem borgerne drøftes gennem refleksion på personalemøder, og 
der ændres tilgang og kommunikation, hvis det vurderes hensigtsmæssig.
Medarbejderne fortæller, at de ikke kan huske en episode om vold i tilbuddet og at der aldrig har været overgreb.
Medarbejderne fortæller, at der i tilbuddet er stor opmærksom på at støtte kæreste forhold i tilbuddet, så forholdet 
ikke bliver belastende for den ene part.
Ledelsen oplyser, at borgerne risikovurderes i Nexus og at der er handleanvisninger til medarbejderne om, hvordan 
borgeren skal støttes i specifikke situationer.

Socialtilsynet bemærker, at borgernes risikovurderinger er i et journaliseringssystem, som medarbejderne skal 
logge ind i for at se den aktuelle vurdering.

I bedømmelsen er der endvidere lagt vægt på at leder og medarbejdere oplyser, at der ikke er udarbejdet 
retningslinjer for håndtering af vold og overgreb.
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      Vurdering af temaet 
Organisation og ledelse

Temavurdering

Organisation og ledelse

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse, 
som driver tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt samt har fokus på den strategiske udvikling af tilbuddet. 
Socialtilsynet vurderer, tilbuddets daglige drift sikrer, at borgerne oplever at have mulighed for tilstrækkelig kontakt 
til medarbejdere med relevante kompetencer.
Tilbuddet har endvidere en lavere personalegennemstrømning end sammenlignelige tilbud.

Gennemsnitlig vurdering 4,7

Udviklingspunkter

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet bedømmer, at ledelsen besidder ledelsesmæssige kompetencer, som er relevante i tilbuddet. Det 
vægtes ligeledes i bedømmelsen, at ledelsen sikrer de faglige kompetencer i tilbuddet ved at nedsætte relevante 
arbejdsgrupper.
Socialtilsynet bedømmer at tilbuddet har fast faglig sparring.

Socialtilsynet bedømmer endvidere at tilbuddet har en aktiv bestyrelse, hvor opgaverne mellem ledelsen og 
bestyrelsen er tydelig.

Tilbuddet har ansøgt om ændring i tilbuddets fysiske rammer ved opførsel af tilbygning samt udvidelse af 
pladsantallet fra 15 pladser til 18 pladser, heraf skal de 12 pladser bibeholdes efter ABL § 105, mens ønsket er at 
de resterende 6 pladser skal være fleksible efter SEL §§ 107 og 108.

Tilbuddet har endvidere ansøgt om ændring tilbuddets juridiske godkendelse i forhold til pladser.
Tilbuddet er godkendt til 15 pladser, hvor af de 12 pladser er jf. ABL § 105 mens de resterende 3 pladser er jf. Lov 
om social service § 107. Tilbuddet ønsker at de 3 pladser kan være fleksible mellem Lov om social service §§ 107 
og 108.

Tilbuddet oplyser, at ændringen i godkendelsen ikke vil medføre ændringer i tilbuddets ledelse.
På den baggrund bedømmer socialtilsynet, at tilbuddet også fremadrettet vil have en kompetent ledelse.

Indikator 08.a Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.
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Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a

Der er i bedømmelsen lagt vægt på at ledelsen fortæller at pågældende er tiltrådt som leder af tilbuddet i maj 2016.
Ledelsen fortæller, at pågældende er uddannet laborant og herudover har en lederuddannelse på diplomniveau fra 
år 2013.
Ledelsen oplyser endvidere, at have ledelsesmæssige erfaring fra hospitaler i Region Midt samt som Landsleder for 
Kristelig Handicapforening. I ansættelsen som landsleder for Kristelig Handicapforening er der opnået viden om 
udviklingshæmmede samt drift af tilbud.

Ledelsen oplyser, at pågældende har nedsat arbejdsgrupper omkring centrale faglige problemstillinger i tilbuddet 
for at kvalificerer den faglige retning og strategi for tilbuddet.
Ledelsen fortæller endvidere at der er løbende dialog med bestyrelsen omkring prioriteringer samt strategi i 
tilbuddet.
 
Ledelsen fortæller, at det er vigtigt for pågældende at have opmærksomhed på kulturen i tilbuddet samt at sikre at 
medarbejderne kompetencer udvikles  efter målgruppens behov. Ledelsen oplyser, at der er fokus på at borgernes 
behov for hjælp ændrer sig væsentlig i takt med at borgerne bliver ældre.

I bedømmelsen er der endvidere lagt vægt på, at medarbejderne fortæller, at ledelsen er kompetent, 
imødekommende og synlig. Medarbejderne fortæller, at de oplever ledelsen som en aktiv medspiller, som også 
gerne vil handle, hvis der er problemer.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.b

I bedømmelsen er der lagt vægt på at ledelsen fortæller, at pågældende får opbakning og og faglig ledelsesmæssig 
sparing med tilbuddets bestyrelse, særligt med bestyrelsesformanden. 

Ledelsen fortæller, at pågældende deltager i teammøder hver uge og derved er med på teammøde i de tre teams, 
som tilbuddet består af og at der herudover afholdes personalemøde en gang om måneden.
Ledelsen oplyser endvidere at medarbejderne tilbydes supervision 6 gange om året med ekstern supervisor, hvor 
ledelsen ikke deltager. Supervisionen tager udgangspunkt i KRAP tilgang.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.c

Der er i bedømmelsen lagt vægt på at ledelsen fortæller, at bestyrelsen er aktiv og afholder 4-5 møder om året og 
herudover har nedsat relevante underudvalg.

Der er endvidere i bedømmelsen lagt vægt på at bestyrelsesformanden ved tidligere tilsyn har oplyst, at 
pågældende har været formand for bestyrelsen siden januar 2016.
Bestyrelsesformanden har erfaringer fra tidligere bestyrelsesarbejde for Blå Kors institutioner inden for behandlings- 
og forsorgstilbud. 
Bestyrelsens øvrige medlemmer har været i bestyrelsen igennem mange år. Bestyrelsens medlemmerne er valgt af 
pårørende samt Indre mission- og luthersk missions lokale foreninger. Flere af bestyrelsesmedlemmerne har 
erfaring med målgruppen fra andre områder eller erfaringer med socialområdet fra andre institutioner.
Bestyrelsesformanden oplyser endvidere at bestyrelsens opgave er at udstikke rammerne for tilbuddet, både hvad 
angår de økonomiske og organisatoriske rammer, men også de mere faglige og etiske spørgsmål der opstår i 
tilbuddet.

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets daglige drift generelt varetages kompetent og borgerne oplever at 
medarbejderne har relevante ressourcer og er tilgængelige for borgerne. 
Socialtilsyn bedømmer at tilbuddet har en lavere personalegennemstrømning end sammenlignelige tilbud, men et 
højere sygefravær end på sammenlignelige tilbud.

Tilbuddet har ansøgt om ændring i tilbuddets fysiske rammer ved opførsel af tilbygning samt udvidelse af 
pladsantallet fra 15 pladser til 18 pladser, heraf skal de 12 pladser bibeholdes efter ABL § 105, mens ønsket er at 
de resterende 6 pladser skal være fleksible efter SEL §§ 107 og 108.

Tilbuddet har endvidere ansøgt om ændring tilbuddets juridiske godkendelse i forhold til pladser.
Tilbuddet er godkendt til 15 pladser, hvor af de 12 pladser er jf. ABL § 105 mens de resterende 3 pladser er jf. Lov 
om social service § 107. Tilbuddet ønsker at de 3 pladser kan være fleksible mellem Lov om social service §§ 107 
og 108.

Tilbuddet oplyser, at der også fremadrettet vil være fokus på at sikre at medarbejderne har de rette kompetencer og 
er tilgængelige for borgerne.
På den baggrund bedømmer socialtilsynet, at tilbuddets daglige drift også fremadrettet vil varetages kompetent.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a

I bedømmelsen er der lagt vægt på medarbejderoversigten, hvor det fremgår at tilbuddet har ansat 14 
medarbejdere til den socialfaglige indsats, hvoraf de 12 medarbejdere har en social- eller sundhedsfaglige 
baggrund, som pædagog, SSH eller SSA.
Af medarbejderoversigten fremgår det endvidere at samtlige medarbejdere har en efteruddannelse i KRAP, og 
herudover har anden relevant efteruddannelse.
Der er endvidere ansat en køkkenmedhjælper, en kontorassistent, 2 servicemedarbejdere og en leder.
Tilbuddet har ansat 4 faste vikarer, hvoraf de 2 vikarer har en social- eller sundhedsfaglige baggrund.

Ledelsen fortæller at nattevagten altid er i tilbuddet om morgen for at hjælpe med morgenrutinerne.
Ledelse fortæller endvidere, at der i udgangspunktet altid er en medarbejder på arbejde i hver af de 3 teams.

I bedømmelsen er der endvidere lagt vægt på at borgerne fortæller, at medarbejderne er tilgængelige og 
kompetente.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.b

I bedømmelsen er der lagt vægt på at ledelsen fortæller at personalegennemstrømningen i år 2018 har været på 
11%
Socialtilsynet konstaterer at personalegennemstrømningen er på lavere niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser.

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

I bedømmelsen er der lagt vægt på at ledelsen fortæller, at sygefraværet i år 2018 har været på 19%.
Socialtilsynet konstaterer at sygefraværet er højere end på sammenlignelige arbejdspladser.
Ledelsen oplyser, sygemeldingerne hovedsaligt har været fordelt på 2 medarbejdere og at sygemeldingerne ikke 
har været arbejdsrelateret.

.
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      Vurdering af temaet 
Kompetencer

Temavurdering

Kompetencer

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere har de faglige, relationelle og personlige kompetencer til at 
understøtte tilbuddets målsætninger og målgruppe. Det vurderes ligeledes at tilbuddet har et strategisk fokus på, 
hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som langt sigt.
Socialtilsynet vurderer, at medarbejdere og leder møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og 
forudsætninger og har fokus på borgernes integritet og retssikkerhed.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet samlet set besidder relevante faglige kompetencer i forhold til målgruppens 
behov og tilbuddets metoder.
Medarbejderne i tilbuddet har endvidere relativ høj anciennitet i tilbuddet.
Socialtilsynet bemærker, at der kontinuerligt er relevant opkvalificering af medarbejderne i form af kurser og 
efteruddannelse, team- og personalemøder samt faglig sparring i hverdagen.

Tilbuddet har ansøgt om ændring i tilbuddets fysiske rammer ved opførsel af tilbygning samt udvidelse af 
pladsantallet fra 15 pladser til 18 pladser, heraf skal de 12 pladser bibeholdes efter ABL § 105, mens ønsket er at 
de resterende 6 pladser skal være fleksible efter SEL §§ 107 og 108.

Tilbuddet har endvidere ansøgt om ændring tilbuddets juridiske godkendelse i forhold til pladser.
Tilbuddet er godkendt til 15 pladser, hvor af de 12 pladser er jf. ABL § 105 mens de resterende 3 pladser er jf. Lov 
om social service § 107. Tilbuddet ønsker at de 3 pladser kan være fleksible mellem Lov om social service §§ 107 
og 108.

Tilbuddet oplyser, at der er relevant fokus på medarbejderne skal have de rette kompetencer og gerne sikrer at 
medarbejderne får relevant efteruddannelses i forhold til borgernes behov samt ved ændringer i borgernes behov.
Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets medarbejdere også fremadrettet vil have relevante kompetencer i forhold til 
målgruppens behov og tilbuddets metoder.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.a

I bedømmelsen lægges der vægt på at ledelsen fortæller, at tilbuddet er delt op i tre grupper, hvor medarbejderne 
har primære opgaver. Der er endvidere tilknyttet nattevagt i tilbuddet, som har tilkald på vagtværelse fra kl. 22:30.
Ledelsen fortæller, at tilbuddet i år 2018 har haft fokus på at få et fælles faglig ståsted og at alle medarbejdere har 
været på kursus i KRAP.
Ledelsen oplyser, at nye medarbejdere gennemgår et introforløb med støtte fra erfarne medarbejdere.

Af medarbejderoversigten fremgår det, at tilbuddet har ansat 14 medarbejdere til den socialfaglige indsats, hvoraf 
de 12 medarbejdere har en social- eller sundhedsfaglige baggrund, som pædagog, SSH eller SSA.
Af medarbejderoversigten fremgår det endvidere at samtlige medarbejdere har en efteruddannelse i KRAP, og 
herudover har anden relevant efteruddannelse.
Der er endvidere ansat en køkkenmedhjælper, en kontorassistent, 2 servicemedarbejdere og en leder.
Tilbuddet har ansat 4 faste vikarer, hvoraf de 2 vikarer har en social- eller sundhedsfaglige baggrund.
Af medarbejderoversigten fremgår det endvidere, at medarbejderne har mange års erfaring med målgruppen.

I bedømmelsen er der endvidere lagt vægt på at medarbejderne fortæller, at der i tilbuddet lægges vægt på fælles 
vidensdeling og kompetenceudvikling. 
Medarbejderne oplyser, at der på teammøderne er gennemgang af borgernes mål og indsatser.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.b

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at ledelsen fortæller, at medarbejderne har mange års erfaring med 
målgruppen og at hovedparten af medarbejderne har en socialfaglig eller sundhedsfaglige uddannelse samt 
relevant efteruddannelse.
Ledelsen oplyser, at tilbuddets opdeling i 3 grupper sikrer at borgerne bliver mødt med de relevante kompetencer 
og at der er fokus på målgruppens behov.
Ledelsen oplyser endvidere at tilbuddet har fokus på tildelingen af kontaktpersoner for at sikre at et match med 
udgangspunkt i borgerens behov

Der er endvidere i bedømmelsen lagt vægt på at borgerne fortæller, at de får hjælp og støtte til de opgaver, som de 
ikke selv kan klare af medarbejderne.
Borgerne fortæller endvidere, at de er glade for deres kontaktperson, som giver god støtte.

I bedømmelsen er der endvidere lagt vægt på, at socialtilsynet observerer en god og respektfuld tone og dialog 
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mellem borgerne og medarbejderne under frokost.

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

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

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

Temavurdering

Fysiske rammer

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel.

Socialtilsynet vurderer, at borgerne trives i tilbuddets fysiske rammer, som rummer mulighed for såvel privatliv i 
egen bolig med udgang til terrasse, samt deltagelse i sociale aktiviteter og fællesspisning i fællesarealerne samt 
gode muligheder til at få kontakt med personale.
I de fysiske rammer ses kristne symboler, hvilket afspejler de værdier, tilbuddet bygger på.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet har gode udendørs faciliteter, som kan understøtte borgenes 
udvikling og trivsel.

Gennemsnitlig vurdering 4,7

Udviklingspunkter

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel. 

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at de fysiske rammer er velegnede til tilbuddets målgruppe og at de fysiske 
rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel.

Socialtilsynet bedømmer, at borgerne har mulighed for privatliv i egne lejligheder, og samtidig mulighed for fælles 
aktiviteter og socialt samvær med andre i fællesarealerne.
I bedømmelsen er der endvidere lagt vægt på at tilbuddet har opmærksomhed på, hvordan fællesarealerne kan 
være attraktive for borgerne at opholde sig i og at der er let adgang til personale.
Adgangen til fælles arealerne og personale er forskellig i tilbuddet, men tilbuddet sikrer at de borgere, som har mest 
behov for hjælp fra personalet også har let adgang.

Tilbuddet har på udendørs arealerne en række faciliteter, som sanse-, musik- og motorikhave med gynge, 
trampolin, springvand og bålplads, som understøtter borgernes udvikling og trivsel.

Socialtilsynet bemærker, at tilbuddets bygninger fremtræder i god stand og er indrettet med kristne symboler, som 
bibel, kristne billeder og kors, hvilket understøtter værdierne i tilbuddet.

Tilbuddet har ansøgt om ændring i tilbuddets fysiske rammer ved opførsel af tilbygning samt udvidelse af 
pladsantallet fra 15 pladser til 18 pladser, heraf skal de 12 pladser bibeholdes efter ABL § 105, mens ønsket er at 
de resterende 6 pladser skal være fleksible efter SEL §§ 107 og 108.
Tilbuddet oplyser, at der skal laves en tilbygning i gruppe 3, som derved får 6 nye 2-rums lejligheder med handicap 
toilet og køkken og med udgang til terrasse. Tilbygningen vil  få gode fællesarealer og et køkken, hvor der bliver 
gode muligheder for ADL træning. Tilbygningen vil endvidere indeholde personalerum.
Den opførte pavillon vil efter tilbygningen ikke længere skulle benyttes.

Tilbuddet har endvidere ansøgt om ændring tilbuddets juridiske godkendelse i forhold til pladser.
Tilbuddet er godkendt til 15 pladser, hvor af de 12 pladser er jf. ABL § 105 mens de resterende 3 pladser er jf. Lov 
om social service § 107. Tilbuddet ønsker at de 3 pladser kan være fleksible mellem Lov om social service §§ 107 
og 108.

Tilbuddet oplyser, at pladserne jf. Lov om social service er to-rums, har eget bad samt køkken med håndvask og 
køleskab.  Tilbuddet oplyser endvidere, at den ene plads jf. Lov om social service har køkken med kogeplader. 
Tilbuddet oplyser, at hvis borgerne ønsker komfur og emhætte  på de to andre pladser jf. Lov om social service vil 
dette blive etableret. 

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet også fremadrettet vil sikre at de fysiske rammer understøtter borgernes 
udvikling og trivsel.

Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at ledelsen fortæller, at borgerne overordnet set trives i de fysiske rammer. 
Tilbuddet har et ønske, om bedre rammer for ”gruppe 3”. Tilbuddet har derfor planer om bygge ud, og er bekendt 
med at Socialtilsynet skal godkende de fysiske rammer, inden det må tages i brug. Ledelsen fortæller, at der er 
udarbejdet tegninger.
Ledelsen oplyser endvidere, at tilbuddet har gode udendørs faciliteter med sanse-, musik- og motorikhave med 
gynge, trampolin, springvand, bålplads og højbede.

Der er endvidere i bedømmelsen lagt vægt på at borgernes udsagn. En borger fortæller, at det er dejligt at bo i 
tilbuddet, mens en anden borger fortæller, at det kunne være dejligt, at kunne bestemme, hvem de andre beboere i 
tilbuddet skal være. Den borger, som gerne vil bestemme, hvem de andre beboer i tilbuddet skal være, fortæller 
endvidere, at vedkommende laver aktiviteter regelmæssigt med den beboer, som vedkommende ikke ønsker at bo 
sammen med.

I bedømmelsen er der også lagt vægt på at medarbejderne fortæller at borgerne trives i tilbuddet og overordnet har 
en god hverdag. Medarbejderne fortæller, at de forsøger at skærme borgerne i egen lejlighed, hvis de har det 
dårligt psykisk og fysisk.

Indikator 14.b De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.
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Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at ledelsen fortæller, at de lægger vægt på at der en fast struktur med en 
dagsrytme i tilbuddet, som også tilbyder fællesskab udenfor måltiderne. Ledelsen fortæller, at borgerne spiser 
sammen i 3 grupper. Hvis en borger ønsker at spise alene imødekommes dette, men der er ikke mulighed for selv 
at tilberede mad. Borgerne er på skift med til at lave mad i et stort fælleskøkken.

Der er endvidere i bedømmelsen lagt vægt på at borgerne fortæller, at de er glade for at bo i tilbuddet.

I bedømmelsen er der også lagt vægt på at medarbejderne fortæller, at de forsøger at imødekomme borgernes 
forskellig behov ved at dele borgerne op i forskellige grupper.

Socialtilsynet bemærker under rundvisning i tilbuddet at der er i gruppe 1 og 2 (Industrivej 19B) er opsat tavler på 
gangen til lejlighederne, som giver et overblik over dagens aktiviteter og gøremål for den enkelte borger samt hvilke 
medarbejdere der er på arbejde på et givent tidspunkt. 
Socialtilsynet bemærker endvidere, at tilbuddet er delt op i tre bygninger, som tilbuddet kalder gruppe 1, 2 og 3. I 
den ene bygning (gruppe 1 og 2) er der 12 lejligheder på 43 m2 med udgang til terrasse og med adgang til fælles 
arealer. 
I år 2103 er der etableret en midlertidig pavillon (gruppe 3, Industrivej 19C), som teknisk forvaltning har godkendt til 
beboelse indtil den 31/12 2019. De sidste lejligheder ligger i et hus (ligeledes gruppe 3), hvor der er fælles indgang 
med vaskefaciliteter og fælles arealer samt aflåst køkken.

Socialtilsynet bemærker, at de fysiske rammer for ”gruppe 3” er markant anderledes end i ”gruppe 1 og 2”. 
Ledelsen fortæller, at køkkenet i ”gruppe 3” er aflåst på grund af medicin opbevaring, og at den fælles opholdsstue 
ikke ligger så lejlighederne har direkte udgang, hvilket der kan være både fordele og ulemper ved. Planen er, at 
tilbuddet ved en ombygning ønsker en indretning, som er tilsvarende for ”gruppe 1 og 2”.

Socialtilsynet bemærker endvidere, at tilbuddet er indrettet med kristne symboler, som bibler, kors og kristne 
billeder.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at ledelsen og medarbejderne samstemmende fortæller, at borgerne selv 
indrette deres hjem, som de selv ønsker. Nogle af borgerne får hjælp til indretningen af pårørende, mens andre får 
hjælp af medarbejderne.
Medarbejdere oplyser, at borgerne selv har nøgle til deres postkasse, men at hovedparten af borgerne har nøglen 
til postkassen hængende i postkassen.

Der er endvidere i bedømmelsen lagt vægt på at borgerne fortæller, at de selv har indrettet deres eget hjem.
Borgerne fortæller, at medarbejderne altid banker på eller ringer på inden de går ind i lejligheden.

En borger oplyser, at det er dejligt at bo i et tilbud med kristne værdier, hvor der er gode muligheder for at fastholde 
tro.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejderne fortæller, at de er opmærksomme på dilemmaer omkring 
omsorgspligt og respekt for borgernes hjem. 

Socialtilsynet bmærker, at fællesarealerne i er indrettet med blomster, og at der i gruppe og 1 og 2 er klaver og en 
papegøje i bur.
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Økonomisk Tilsyn

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har den fornødne økonomiske kvalitet, herunder at 
* tilbuddet er økonomisk bæredygtigt,
* tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til pris/målgruppe
* der er nogen grad af gennemsigtighed med tilbuddets økonomi. Tilbuddets regnskab skal fremadrettet revideres 
efter seneste bekendtgørelse om revision af private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn, og tilbuddet skal 
fremadrettet aflevere ét samlet regnskab.

Økonomisk bæredygtig?

JA: På baggrund af budgetter, nøgletal, årsrapport og tilhørende revisionsprotokollat og eventuelle supplerende 
oplysninger har Socialtilsynet vurderet, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt.
Revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger til årsregnskabet.
Socialtilsynet har endvidere vurderet, at der ifølge årsbudgettet er et rimeligt forhold mellem den forventede 
omsætning og omkostningerne, ligesom soliditetsgraden er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og 
specialiseringsgrad.

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

JA: Vurderingen af tilbuddets mulighed for at levere den fornødne kvalitet i forhold til prisen og i forhold til 
målgruppen er foretaget på baggrund af tilbuddets budget.
Centrale nøgletal i budgettet, herunder normering og midler til kompetenceudvikling, afspejler tilbuddets metoder 
samt planer for faglig udvikling, hvorfor det er vurderet, at tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne 
kvalitet i forhold til prisen og målgruppen.

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

DELVIS: Det er vurderet, at tilbuddets økonomi i nogen grad har den fornødne gennemsigtighed. Tilbuddet har 
indberettet seneste budget og nøgletal til Tilbudsportalen, ligesom den seneste årsrapport er fremsendt til 
Socialtilsynet til orientering.Tilbuddets økonomi vurderes på baggrund af de indsendte regnskaber og budgettet at 
være delvis gennemsigtig for socialtilsynet. Tilbuddets regnskab skal fremadrettet revideres efter seneste 
bekendtgørelse om revision af private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn, og tilbuddet skal fremadrettet aflevere 
ét samlet regnskab.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter

Observation

Interview

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
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