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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 Bo og dag tilbud MIDGÅRDEN

Hovedadresse Birkedommeralle 6E
3300 Frederiksværk

Kontaktoplysninger Tlf: 47760070
E-mail: antj@halsnaes.dk
Hjemmeside: www.botilbuddene.halsnaes.dk

Tilbudsleder Annette Thye

CVR nr.

Virksomhedstype Offentlig

Tilbudstyper § 104 (aktivitets- og samværstilbud)

§ 108 (almindeligt længerevarende botilbud til voksne)

Målgrupper 18 til 85 år (multipel funktionsnedsættelse)

18 til 85 år (medfødt hjerneskade)

18 til 85 år (udviklingshæmning, autismespektrum)

18 til 85 år (udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske 
færdigheder)

18 til 85 år (demens, udviklingshæmning)

18 til 85 år (erhvervet hjerneskade)

18 til 85 år (demens, erhvervet hjerneskade, medfødt hjerneskade, 
udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelse af tale og sprog)

Pladser i alt 48

Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper

Midgårdens 
daghjem  

20 aktivitets- og 
samværstilbud (§ 
104), 

Midgårdens 
døgnafdeling

Birkedommeralle 6E
3300 Frederiksværk

28 almindeligt 
længerevarende 
botilbud til voksne (§ 
108), 

Pladser på afdelinger 48
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Socialtilsynet har den 8. maj 2019 gennemført uanmeldt tilsyn med Midgården. 
Midgården er en kommunalt Bo- og dagtilbud for voksne med betydelig og varig nedsat psykisk eller fysisk 
funktionsevne efter lov om social service § 108 og § 104.
Målgruppen er borgere med betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller med særlige sociale 
problemer, og som i en længerevarende periode har behov for omfattende døgnhjælp og støtte til almindelige 
daglige funktioner som pleje, omsorg eller særlig behandlingsmæssig støtte.
Tilbuddet har i 2018 udvidet den eksisterende målgruppe til også at omfatte voksne med komplekse følger efter 
erhvervet hjerneskade. Tilbuddet har ikke, og forventer ikke, at indskrive flere borgere med denne diagnose, 
aktuelt.

Borgerperspektivet er inddraget gennem observation af borgere i daglige gøremål og aktivitet på tilsynsdagen samt 
interview med en borger. Endvidere gennem interview med ledelse og medarbejdere, hvor dette, inklusiv indhentet 
dokumentation, har dannet grundlag for denne rapport. 

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet skaber kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen i høj grad og arbejder med 
udviklingspunkter som socialtilsynet stillede i 2018. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet ledes kompetent, såvel med fokus på den daglige drift og en strategisk tilgang. 
Tilbuddet er i god proces med at udvikle dokumentationspraksis, hvor der arbejdes med mål der følges op i 
kontaktteams. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet kan arbejde videre med at styrke dokumentationen ved at 
reflektere over tilgange og metoder for læring af indsatser der fører til trivsel og udvikling for borgerne.

Tilbuddet arbejder med faglige tilgange og metoder forankret i neuropædagogik og er opmærksomme på borgernes 
selv- og medbestemmelse i et omsorgsperspektiv. Tilbuddet reflekterer løbende over magtområdet og kan med 
fordel arbejde videre med at nedbringe episoder med overgreb og magtanvendelse

Endvidere konkluderer socialtilsynet, at borgerne samlet set trives og mødes af fleksible og engagerede 
medarbejdere der understøtter fysisk og metal sundhed, med faglige indsatser der er individuelt tilrettede, og 
arbejder med at inddrage borgerne i aktiviteter og deltagelse, samt udvikle mulighederne herfor, også for at 
understøtte fællesskaber.
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet kan kvalificere deres faglighed i forhold til borgernes selv- og 
medbestemmelse og sikre at faglige problemstillinger og dilemmaer løses med pædagogiske tiltag, uden der sker 
indgreb i selvbestemmelsesretten.

Socialtilsynet er enig med tilbuddets ønske om at rekruttere flere faguddannede medarbejdere.

Socialtilsynet konkluderer, at de fysiske rammer ikke er tidsvarende for et §108 længerevarende botilbud, da flere 
af borgerne har små ét værelses boliger og deler bad og toilet. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets samlede kvalitet vil kunne øges med forbedringer af de fysiske rammer. Hertil 
bemærker socialtilsynet, at der ikke forefindes konkrete planer for at sikre tidssvarende boliger.

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Lisbeth Harre (Tilsynskonsulent)

Mette Kondrup Nielsen (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 08-05-19: Birkedommeralle 6E, 3300 Frederiksværk (Uanmeldt)
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Særligt fokus i tilsynet

Temaerne i kvalitetsmodellen, herunder udviklingspunkter opstillet i 2018 samt borgerinddragelse og trivsel.

Opmærksomhedspunkter

Socialtilsynet bemærker, at der ikke foreligger konkrete planer om at sikre tidssvarende boliger til borgerne. 
Tilbuddet bør fremkomme med plan for, hvordan man vil sikre mere tidssvarende boliger.
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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 tilbuddet har fokus på, at borgerne deltager i aktivitets- og samværstilbud, hvor 
hovedparten er visiteret til tilbuddets interne dagtilbud Ydun. Dagtilbuddet har fokus på både at udvikle og 
vedligeholde borgernes fysiske færdigheder, kognitive funktioner samt øge glæde og almen trivsel. Der arbejdes 
med mål og delmål ad hoc, fx ved støtte til fremmøde eller skift af dagtilbud. 

Socialtilsynet vurderer fortsat, at samarbejdet mellem dagtilbud og tilbuddets bo-enheder, samt bo-enhedernes 
samarbejde med eksterne beskæftigelsestilbud, understøtter borgernes deltagelse og udvikling, især med 
døgnrytmeplaner og mål for den enkelte borger, som midler. Det vurderes, at tilgangen tilstræbes at være ensartet 
og struktureret og der evalueres på indsats og effekt.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

Fokus på boenheders skriftlige målsætninger for borgere til understøttelse for borgeres dagtilbud.

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet støtter op om borgernes deltagelse i beskæftigelse og aktivitets- og 
samværstilbud, både eksternt og internt. Døgnrytmeplanerne og borgernes udviklingsplan er stadig 
omdrejningspunkt for medarbejdernes arbejde med borgerne.

I vurderingen indgår, at leder beskriver, at der arbejdes med delmål og understøttelse, for borgernes beskæftigelse 
ad hoc, fx ved vanskelighed med at komme afsted eller hvis borger skal have eller skifte dagtilbud. Socialtilsynet 
vurderer dog fortsat, at tilbuddet kan have fokus på at opstille skriftlige mål/delmål for understøttelse af borgernes 
beskæftigelse. 

Socialtilsynet vurderer fortsat, at det interne aktivitets- og samværstilbud arbejder med høj grad af faglighed og har 
individuelle mål for borgerne og indsatserne dokumenteres.
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Indikator 01.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til 
at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og 
aktivitetstilbud, og der følges op herpå.

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a

Der er lagt vægt på, at det ikke fremgår af eksempler på borgerdokumentation, at der i samarbejde med borgerne 
opstilles konkrete, individuelle mål for beskæftigelse. Det fremgår af fremsendt dokumentation om tre borgere, at 
den pædagogiske handleplan behandler emnet beskæftigelse, og det ses, at to borgere er visiteret til tilbuddets 
dagtilbud og én har ridning som beskæftigelse. 

Der er lagt vægt på, at det fremgår af fremsendt dokumentation, at borgernes generelt støttes individuelt og har 
daglig struktur, som understøtter at borgerne kan være aktive og deltagende. 

Socialtilsynet stillede ved forrige tilsyn udviklingspunkt om, at tilbuddet kunne have fokus på boenheders skriftlige 
målsætninger for borgere til understøttelse for borgeres dagtilbud. Leder svarer i opfølgning på udviklingspunkter, 
at i tilfælde af, at det er relevant, eksempelvis i fald en borger har svært ved at komme afsted om morgenen. I så 
fald udarbejdes der delmål eller aftaler om tilgange. I fald en borger ikke har dagtilbud eller skal skifte dagtilbud 
understøttes dette ved kontaktteamets månedlige opfølgningsarbejde.

Det indgår fra tidligere tilsyn, at medarbejder fra internt dagtilbud oplyser, at man opstiller delmål, også kaldet 
kvikmål, for alle borgerne. Dagtilbuddet har adgang til borgernes døgnrytmeplaner, hvor man kan se borgernes 
daglige plan og aktiviteter. Man skriver notater på den enkeltes delmål hver dag. Borgernes mål er ophængt i 
dagtilbuddet, så også vikarer kan orientere sig i ft., hvilke mål der arbejdes med i relation til den enkelte borger. Der 
er på den måde arbejdet med at skabe tydelighed omkring borgernes målsætninger.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren bibeholdt som opfyldt i middel grad.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.b

Socialtilsynet har lagt vægt på, at medarbejderne og ledelsen ved forrige tilsyn informerer om, at alle borgere har et 
dagtilbud, hovedparten i intern § 104, enkelte i eksternt dagtilbud. Dette ses bekræftet i fremsendte eksempler på 
dokumentation. 

I høringssvar oplyser leder, at der er aktuelt en borger der ikke har dagtilbud. Borger har selv udtrykt ønske om ikke 
at være på dagtilbuddet længere, hvilket blev efterkommet. Der arbejdes på at finde et dagtilbud borger profiterer 
af.

Indikatoren bibeholdes bedømt opfyldt i meget høj grad.
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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 støtter og udvikler borgernes selvstændige og sociale kompetencer og har 
opmærksomhed på borgernes egne initiativer og motivation. Borgerne er inddraget gennem respekt for borgernes 
ønske for at deltage samt ved at motivere til aktivitet og deltagelse med baggrund i oplevet livskvalitet. Det fremgår 
af den opfølgning, at tilbuddet skaber positive resultater i indsatserne med borgerne.

Socialtilsynet anerkender tilbuddets udvikling af målarbejdet samt dokumentationen henførende hertil og vurderer, 
at tilbuddet er i god proces med at integrere og forankre dokumentationspraksis og kan have fokus på, hvilke 
metoder som fører til udvikling og forbedring af indsatsen i forhold til den enkelte borger.

Borgerne indgår i det omgivne samfund efter formåen og de rammer der er givet og særligt gennem 
fællesaktiviteter i dagtilbuddet og i botilbuddet.
Socialtilsynet vurderer stadig, at tilbuddet i meget høj grad støtter op om borgernes kontakt til pårørende og 
netværk og imødekommer ønsker og behov for samvær.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

- Tilbuddet kan have fokus på, hvilke metoder der fører til udvikling og forbedring af indsatsen

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

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er optaget af at styrke, vedligeholde og udvikle borgernes selvstændige og 
sociale kompetencer. Der arbejdes med konkrete individuelle delmål, forandret i borgernes hverdagsliv, så de kan 
være meningsfulde. 
Det vurderes, at borgerne er inddraget efter formåen, bl.a. ved at medarbejderne respekterer, hvis borgerne siger 
fra og ved at motivere, for at sikre oplevet livskvalitet.

Socialtilsynet stillede i 2018 udviklingspunkt om at fortsætte udviklingen af dokumentationen. Leder oplyser i 
opfølgning, at dette er understøttet og udviklet via dels kontaktteammøder månedligt og borgerdrøftelse på 
personalemøderne.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har udviklet dokumentationspraksis, og vurderer at det i stikprøver fra tre 
enheder, kan konstateres, at der er en ensartet praksis. 
Tilbuddet kan arbejde videre med at øge dokumentation på delmål, med refleksioner over tilgang og metode for 
læring og justering af indsatserne. Se evt. 3.b.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet kan have fokus på anvende visualisering og visuel struktur for at skabe den 
nødvendige struktur i hverdagen, som øger borgernes selvstændighed. 

Socialtilsynet vurderer stadig, at tilbuddet støtter borgerne til at holde kontakt til familie og netværk. Det vurderes, at 
samarbejdet og dialogen med de pårørende er konstruktivt og fleksibelt og man søger at imødekomme de ønskede 
behov i vid udstrækning. Tilbuddet har et velfungerende pårørenderåd.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.a

Der er lagt vægt på, at det på baggrund af fremsendte stikprøver i dokumentation for tre borgere fremgår, at der er 
opsat delmål i relation til indsatsmål for at understøtte borgernes selvstændighed og sociale kompetencer.
Målene er konkrete i forhold til at fx at spise og drikke selv, blive mere renlig, selv hælde op og rydde af samt 
deltage i sociale aktiviteter på tilbuddet. Det fremgår, at borgerne er inddraget bl.a. ved at blive motiveret til at 
deltage samt ved at medarbejderne respekterer, hvis borger siger fra overfor at arbejde med målet. 
Det fremgår af notater, at der følges op på mål og indsatser og der er start, evaluerings og slutdato for målene. 

I de fremsendte pædagogiske planer fremgår det generelt, at tilbuddet er opmærksomme på at vedligeholde 
funktioner og færdigheder, for bl.a. at bevare størst mulig selvhjulpenhed, og at det handler om at øge 
livskvaliteten.

På baggrund af ovenstående ændres score fra 3 til 4 og bedømmes opfyldt i høj grad.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

Det fremgår af fremsendt materiale, at borgerne støttes til at have ledsagere, og tilbuddet støtter med at finde 
mulige ledsagere, som bevilliges og godkendes af kommunen.
Det fremgår, at en borger går til ridning, når det er muligt. 

Fra tidligere tilsyn indgår, at medarbejderne forklarer, at en del af borgerne har ledsagelse. Internt arrangeres 
fællesspisninger og der er en ugentlig tur ud af huset fra bo-enheden. Dagtilbuddet har tidligere taget meget ud af 
huset, men reducerede ressourcer har bevirket en nedgang. Især Trekløveret benyttes med deres aktivitetshus og 
TAK tilbud.
Nogle borgere går til ridning og svømning. En medarbejder gør opmærksom på, at borgerne vil kunne profitere af at 
komme lidt mere ud i den friske luft på matriklen.

På baggrund af dette, bedømmes indikatoren bibeholdt opfyldt i middel grad, da det ikke er klart for socialtilsynet, 
hvad status er for at borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.
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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

Der er lagt vægt på, at ledelsen bekræfter ved indeværende tilsyn, at borgerne har kontakt til venner og familie efter 
egne ønsker og behov. 
Det fremgår i fremsendt stikprøve i dokumentation, at borgerne støttes til at have kontakt med pårørende fx ved at 
borger har laminerede billeder af sin familie og at borger støttes til at komme på besøg ved familien eller snakke i 
telefon. 

Ledelsen oplyser, at tilbuddet stadig har et konstruktivt pårørenderåd, som formår at løfte sig op på en generelt 
niveau til gavn for borgerne. De oplyser ved tidligere tilsyn, at der er en ungegruppe på tilbuddet som nyder godt af 
fælles samvær og at man understøtter dette.

Socialtilsynet interviewede en borger, som kunne bekræfte, at han har god kontakt til sine pårørende og netværk og 
lige havde holdt stor fødselsdagsfest i tilbuddet.

På bagrund af ovenstående bedømmes indikatoren bibeholdt opfyldt i meget høj grad.
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      Vurdering af temaet 
Målgruppe, metoder og result

Temavurdering

Målgruppe, metoder og resultater

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med borgere med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk 
funktionsevne, med varieret funktionsniveau, og opnår positive resultater i arbejdet ved at arbejde med mål og 
delmål som løbende evalueres i kontaktteams. Ledelsen og medarbejdere kan beskrive positive resultater, som 
effekt af individuelt tilrettelagte og strukturerede indsatser. 
Socialtilsynet vurderer, at den individuelle, anerkendende og omsorgsfulde tilgang til borgerne på Midgården, 
vidner om et kendskab til målgruppen. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet kan arbejde videre med at styrke dokumentation på delmål, med refleksioner 
over tilgang og metode, for læring og justering af indsatserne. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er i god proces med forankre og udvikle det faglige fundament i 
neuropædagogik og ledelsen arbejder med strategiske overvejelser omkring, hvordan der kan rekrutteres og 
organiseres, så den faglige udvikling styrkes med henblik på at opnå positive resultater for borgerne. 

Socialtilsynet vurderer stadig, at tilbuddet er opmærksomme på at samarbejde med eksterne aktører, også med 
henblik på at borgernes mål opnås.

Gennemsnitlig vurdering 4,3

Udviklingspunkter

- Dokumentationspraksis kan styrkes med fokus på den systematiske dokumentation af, hvilke metoder som fører 
til udvikling og forbedring af indsatsen kan styrkes.

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

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med en tydelig målgruppe, som er borgere med betydelig og varig 
nedsat funktionsevne med varieret funktionsniveau. 
Tilbuddet har ikke indskrevet flere borgere med erhvervet hjerneskade sidee sidste tilsyn, som det er godkendt til. 
Tilbuddet får derimod henvendelser om unge borgere med medfødt hjerneskade. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets dokumentationspraksis er videreudviklet. Der arbejdes med mål og delmål med 
udgangspunkt i borgernes VUM og der dokumenteres henførende hertil. Tilbuddet kan arbejde videre med at øge 
dokumentation på delmål, med refleksioner over tilgang og metode for læring og justering af indsatserne. 

Det er observeret, at tilbuddet har en individuel tilgang til borgerne og det vægtes, at medarbejderne kan beskrive 
positive resultater der opnås, når relevante faglige tilgange og metoder bringes i spil. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er i god proces med at danne et fagligt fundament forankret i neuropædagogik, 
og at ledelsen arbejder med strategiske overvejelser for den videre udvikling.

Socialtilsynet vurderer endvidere, at der samarbejdes med eksterne aktører når dette er relevant.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a

Det er vægtet, at medarbejderne oplyser, at målgruppen varierer i boenhederne, hvor der i fx Frejas hus bor yngre 
borgere. 
Tilbuddet er i 2018 godkendt til at udvide målgruppen til borgere med komplekse følger efter erhvervet hjerneskade.
Tilbuddet har erfaringer med målgruppen, erhvervet hjerneskade, ud fra én borger som bor på tilbuddet. 
Ledelsen oplyser, at tilbuddet ikke har indskrevet flere borgere med senhjerneskade og, at der i stedet har været 
henvendelser om unge med udviklingshæmning, som er interesserede i et botilbud når de fylder18 år. Ingen 
borgere er fraflyttet tilbuddet siden sidste tilsyn i 2018. 

Socialtilsynet stillede i 2018 udviklingspunkt om at, i forbindelse med udvidelse af målgruppe er det nødvendigt 
med tilførelse af viden indenfor neurorehabilitering. Leder oplyser i opfølgning, at arbejdet ikke er igangsat i det der 
ikke i det forgange år eller i nærmeste fremtid indskrives personer med erhvervet hjerneskade. Der arbejdes 
langsigtet med at indtænke ergo og fysioterapeuter i rekrutteringsstrategi, samt at udtænke ny organisering af den 
mono og tværfaglige opgavefordeling.

Der er lagt vægt på, at tilbuddet arbejder videre med at udvikle medarbejdernes kompetencer indenfor 
neuropædagogik og forflytning og medarbejderne kan beskrive og give eksempler på faglige tilgange og metoder, 
som stemmer overens med oplysninger på Tilbudsportalen. 
Der er etableret en tværgående neuropædagog-gruppe, som får supervision for at kunne understøtte gruppens 
kompetencer, til at kunne hjælpe kollegaerne, med forståelse af og pædagogisk metode for borgerne. 
Det indgår, at der er etableret supervision til teams som ledelsen støtter op om. 

Ledelsen oplyser, at de kan høre på møder og på det daglige plan, at det faglige fundament udvikler sig. Der er 
større bevidsthed om at søge viden hos neuropædagogerne, og større viden om fx anvendelse af struktur og 
sansekasse. 
Der er ca. 2 neuropædagoger i hvert hus og i 2019 er der fokus på at opkvalificere dem yderligere. 

Medarbejderne informerer ved tidligere tilsyn om, at low arousal tilgangen er velintegreret. Det går langsommere 
med at integrere neuropædagogik og neuropædagogiske screeninger, bl.a. begrundet med mange vikarer i 
perioder, men også i forhold til antallet af uddannede pædagoger.

Det indgår fra tidligere tilsyn, at Dagtilbuddet har fokus på den individuelle tilgang ud fra vurdering om borgerne har 
high eller low arousal og tilrettelægger aktiviteterne herudfra. Medarbejder oplyser, at man har ophængt borgernes 
målsætninger, så alle kan støtte op om dette. Socialtilsynet kan bekræfte både den individuelle tilgang og samvær 
ved rundvisning og observation.

På baggrund af ovenstående ændres score fra 3 til 4 og bedømmes opfyldt i høj grad.

Indikator 03.b Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for 
borgerne til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen.
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Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b

Socialtilsynet stillede i 2018 udviklingspunkt om at, målsætningsarbejdet og dokumentationspraksis
kan videreudvikles, med fokus på at dokumentere de anvendte faglige metoder og indsatser samt evaluere. Leder 
oplyser i opfølgning, at medarbejderne har arbejdet med at beskrive delmål endnu mere tydeligt, for eksempel ved 
at tilføje nøjagtige beskrivelser af hvad der skal observeres og dokumenteres. Der har været fokus på, at 
neuropædagogerne byder ind med neurofaglige overvejelser i forbindelse med borgerdrøftelser, således at disse 
integreres i målarbejdet.

Der er lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at der er opstillet minimum 2 mål for alle borgerne og der afholdes 
statusmøde en gang årligt. Alle borgerne har en handleplan. Mål er både kort- og langsigtede og knyttet til VUM.
Der følges op på mål i teams hver 3. måned. Der holdes møde i hvert team en gang månedligt. Der anvendes 
spindelvæv i Sensum til at danne overblik over dokumentationen om den enkelte borger, hvilket medarbejderne 
oplever er understøttende. 

I fremsendt stikprøver på dokumentation ses, bestillinger, pædagogiske handleplaner og basisoplysninger for 
indsatsmål. Der ses opfølgende notater henførende til delmål og der indgår resultater. Der anvendes fx tal fra 1 til 
4, med angivelse af støttebehov for at nå mål.
Notaterne er primært af beskrivende karakter og der ses enkelte eksempler på refleksion over tilgang og metode. 

I fremsendt materiale fremgår, at der er 15 superbrugere (i hele organisationen) der får kursus for at optimere deres 
kompetencer i fagsystemets muligheder, bl.a. med hensigt at der er korrekt opsætning af delmål, så alle 
observationer journaliseres korrekt og kan fremsøges til brug for evaluering. 

Medarbejderne oplyser, at der er superbrugere i dokumentationssystemet så man løbende kan få sparring og 
medarbejderne fortæller, at de oplever, at dokumentationen giver mening for borgerne og arbejdet. Der pågår 
løbende drøftelser omkring dokumentationspraksis for at sikre at det er meningsfuldt. Der er forskel på, hvordan og 
hvor meget den enkelte medarbejder ddokumenterer. 

På bagrund af ovenstående ændres score fra 3 til 4 og bedømmes opfyldt i høj grad.

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 lagt vægt på, at der i fremsendte stikprøver på dokumentation, findes bestillinger fra visiterende kommuner. 
Medarbejderne oplyser, at der holdes statusmøde årligt, dog ønsker nogle kommuner kun status hvert andet år. 
Generelt er der handleplaner for alle borgerne, hvilket har været en længere proces at få.

Der er eksempel på mål der er nået og medarbejderne kan give flere eksempler på positive resultater, hvor der er 
arbejdet med at vedligeholde og udvikle borgernes selvstændighed og sociale kompetencer. Fx er en borger ved at 
lære at kommunikere ved verbal tale og tegn til tale. 

Det indgår, at tilbuddets dokumentationspraksis er udviklet siden sidste tilsyn, og der opstilles delmål som følges 
op. 

På baggrund af ovenstående vurderes indikatoren opfyldt i høj grad.

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

Det er vægtet, at det i fremsendt materiale fremgår, at tilbuddet samarbejder med fx kommunikationscenter, egen 
læge, fysioterapeut og psykiater for at understøtte, at borgerne er i god trivsel og udvikling samt vedligeholder 
færdigheder. 

Fra tidligere tilsyn indgår, at socialtilsynet observerede borger, som har fået øget trivsel og er mere aktiv efter et 
samarbejde med VISO.
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Tilbuddet samarbejder med eksterne aktører, hvor det er relevant. 

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren opfyldt i meget høj grad.
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      Vurdering af temaet 
Sundhed og Trivsel

Temavurdering

Sundhed og Trivsel

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at borgerne generelt trives på Midgården, og at der arbejdes med borgernes sundhed fysisk 
og mentalt. Borgerne bliver mødt ud fra en anerkendende, omsorgsfuld og helhedsorienteret tilgang. Tilbuddet er 
åbne og reflekterede omkring definition af magt og omsorg, som til stadighed bør have opmærksomhed, begrundet 
i målgruppens funktionsniveau og adfærd. 

Socialtilsynet vurderer, at borgerne i vid udstrækning får relevante valgmuligheder samt støtte til at vælge. Der er 
fokus på motion og bevægelse og vedligeholdelse af funktionsniveau. Det vægtes, at borgerne har frihed til at 
bevæge sig rundt i og udenfor tilbuddet, dog bemærker socialtilsynet, at der anvendes lås og kroge på nogle døre, 
hvor tilbuddet samlet set kan arbejde med at imødekomme faglige udfordringer med pædagogiske løsninger for 
yderligere at styrke borgernes selv- og medbestemmelse.

Socialtilsynet anerkender, at tilbuddet registrerer episoder med vold og overgreb og bemærker et faldende, men 
fortsat højt antal episoder og vurderer, at det kan have betydning for borgernes trivsel og der kan med fordel 
arbejdes videre med at nedbringe antal.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

- Tilbuddet kan med fordel sikre, at der foreligger forhåndsgodkendelser, hvor dette er relevant for borgernes 
velfærd og sikkerhed
- Tilbuddet kan med fordel arbejde med at imødekomme faglige udfordringer med pædagogiske løsninger
- Tilbuddet kan med fordel arbejde videre med at nedbringe episoder med vold og overgreb

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse. 
Det er vægtet, at medarbejdere og ledelsen forklarer, at der især observeres på tegn for at kvalificere, at 
beslutninger for borgerne, er i overensstemmelse med borgernes ønsker og behov.

Medarbejderne vurderer den enkeltes ønsker og behov og tilstræber at imødekomme det gennem en god 
omgangstone, og en anerkendende og undersøgende tilgang. Det ses, at borgere frit kan bevæge sig rundt på 
tilbuddet både ude og inde, hvor det dog konstateres, at låse og kroge begrænser borgernes frihed, hvilket tilbuddet 
kan reflektere over. Se evt. 6.a. 

Socialtilsynet vurderer, at borgerne bliver mødt anerkendende og omsorgsfuldt, og at den individuelle og 
helhedsorienterede tilgang er en forudsætning for at give borgerne mulighed for at få selv- og medbestemmelse, 
delvist grundet graden af funktionsnedsættelser og funktionsniveau.

Socialtilsynet anerkender, at tilbuddet arbejder med at drøfte borgerinddragelse i dagligdagssituationer og vurderer, 
at tilbuddet med fordel kan fortsætte med dette, for at styrke borgernes selv- og medbestemmelse yderligere.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Det er vægtet, at socialtilsynet ud fra observation af frokost i to enheder ser gode eksempler på samspil mellem 
medarbejdere og borgere, hvor det ses og høres, at der er opmærksomhed på borgerne i kommunikationen og at 
tonen er omsorgsfuld og anerkendende. Det observeres, at der er niveauforskel på medarbejdernes tilgang, i 
henhold til erfaring.
Socialtilsynet ser eksempler på, at borgerne frit bevæger sig rundt, og at medarbejderne gennem individuelt 
kendskab imødekommer deres ønsker og behov. 

Socialtilsynet bemærker også en anerkendende og respektfuld tone i det fremsendte skriftlige materiale samt, at 
borgerne støttes til at vælge og det respekteres hvis borger siger nej.

Ledelsen oplyser, at nogle borgere kan vælge frit og andre skal have mulighed for at vælge mellem to. Ledelsen er 
opfølgende og faciliterer, at medarbejderne reflekterer egen praksis.
Ledelsen reagerer på, hvis en medarbejder fx siger "han er sur i dag".

Socialtilsynet stillede i 2018 udviklingspunkt om at have fokus på borgernes initiativer og motivation og opfølgning 
på dette. Leder svarer i opfølgning, at det er vores oplevelse (og ofte også respons fra interessenter) at fokus på 
borgernes initiativer er en af medarbejdernes særligt stærke sider. Der er ustandseligt fokus på at fange alle små 
og store signaler.
Eksemplificeret ved en borger der pludseligt ønsker at indrette et fællesrum med sin egen stol - Dette fejres.

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

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.b

Det er vægtet, at ledelsen oplyser, at der har været forløb over tre formiddage, hvor medarbejderne i små grupper 
har fundet frem til, hvordan medbestemmelse kan ske. Der arbejdes videre med det på teammøder, hvor der 
drøftes kommunikation og borgerinddragelse i dagligdags situationer. 
Videre oplyses, at der også er fokus på at støtte borgernes relationer til pårørende, men samtidig værne om deres 
integritet, da pårørende ikke skal vide alt.

Det indgår, at der i stikprøver for dokumentation er beskrevet, hvordan borger er inddraget, fx ved at nej 
respekteres, samt ved motivation. 

Tilbuddet afholder stadig ikke beboermøder begrundet i borgernes betydeligt nedsatte funktionsniveau, både 
kognitivt og fysisk. Leder forklarer, at på tilbuddet er det medbestemmelse i det små. 

Det er vægtet, at medarbejdere og ledelsen forklarer, at der især observeres på tegn for at kvalificere, at 
beslutninger for borgerne, er i overensstemmelse med borgernes ønsker og behov.
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Det oplyses endvidere, at borgerne har indflydelse på madvalg til deres fødselsdag, samt hvis de får gæster.

Socialtilsynet observerer ved tidligere tilsyn, at der er borgere, der kan give selvstændigt udtryk for ønsker og behov 
og noterer, at ledelsen oplyser, at der er en ungegruppe, som selv tager initiativer. 

På baggrund af ovenstående ændres score fra 3 til 4 og bedømmes indikatoren som opfyldt i høj grad.

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at borgerne samlet set trives ved, at tilbuddet har viden om fysisk og mental sundhed og 
sætter den i spil i forhold til at borgerne får støtte til adgang til relevante sundhedsydelser, samvær, kost og 
bevægelse samt sociale aktiviteter. 

Det indgår i vurderingen, at tilgangen og støtten overordnet er observeret anerkendende og omsorgsfuld og 
tilbuddet kan give eksempler på, hvordan der opnås positive resultater for borgerne. 
Tilbuddet kan overveje at sætte fokus på måltider, hvor det er observeret under frokost, at medarbejderne går til og 
fra borgerne, hvilket kan reflekteres.

Tilbuddet samarbejder med andre aktører når det er relevant. 

Socialtilsynet bemærker et faldende, men fortsat højt antal voldsepisoder og vurderer, at det kan have betydning for 
borgernes trivsel.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Der er lagt vægt på, at ledelse og medarbejdere samstemmende vurderer og oplyser, at borgerne trives i høj grad 
til 4,5 på en 1-5 skala samt, at der er opmærksomhed på borgere der ikke er i trivsel, så der kan sættes ind med 
relevante indsatser. Holdningen er fortsat, at borgere kun skal bo på tilbuddet, hvis det er det rigtige tilbud til dem. 
Ledelse og medarbejdere giver eksempler på, hvordan der arbejdes individuelt ud fra den enkeltes behov og 
ønsker for at skabe trivsel. 

Medarbejder fortæller, at borgerne ikke kan "fake" og dermed er det tydeligt om de er i trivsel eller ej. Nogle borgere 
lukker sig inde når de har det skidt og går i seng. Man kan tydeligt mærke på borgerne, hvornår de har det godt 
eller skidt. Der anvendes primært faste vikarer, som kender borgerne.

Ledelsen oplyser, at der er enkelte borgere der ikke altid trives, hvor nogle har det som en kronisk følge af deres 
funktionsnedsættelser. Der arbejdes løbende med at støtte op om det der ikke fungerer for konkrete borgere. 
Medarbejderne er nærværende og ser alle de små tegn i hverdagen hos borgerne. De faste medarbejdere har styr 
på dagens og borgernes rutiner og strukturer, med døgnrytmeplan som omdrejningspunkt, og vikarene er faste og 
kender borgerne godt.

Adspurgt borger, fortæller om at være glad for at bo i tilbuddet.

Socialtilsynet observerer under rundvisning, samt under observationer af frokost, at borgerne trives, hvilket bl.a. ses 
pba udtryk og adfærd. 

På baggrund af ovenstående ændres score fra 3 til 4 og bedømmes opfyldt i høj grad.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.b

Ledelsen oplyser, at tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed i 2017 har placeret tilbuddet i kategori 1. 
Der er lagt vægt på, at det fremgår af tilsendt dokumentation, at borgerne støttes til relevante sundhedsydelser. 
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Tidligere tilsyn viser, at fremsendte dokumenter beskriver samarbejde med eksterne samarbejdspartnere som 
fysioterapeuter, tandlæge, neurolog samt huslæge. På tilbudsportalen beskrives dette ligeledes.

Indikatoren bibeholdes bedømt opfyldt i meget høj grad.

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

På baggrund af tidligere tilsyn og indeværende, er det socialtilsynets generelle vurdering, at ledelse og 
medarbejdere har viden og udfører indsatser, som styrker borgernes fysiske og mentale sundhed. Borgerne er alle 
multihandicappede og mange sidder i kørestol og er afhængige af støtte, pleje og omsorg i alle døgnets timer. 

Medarbejderne oplyser, at man som ny kommer på introduktionskursus og følvagter og man ved, hvor man kan 
søge viden, for at kunne varetage opgaverne.

Ledelsen oplyser, at tilbuddet har to medarbejdere i køkkenet der laver mad til alle borgere og der arbejdes med at 
tilberede dysfagikost, for at sikre, at borgere med spisevanskeligheder også får sund og næringsrig kost. 
Tilbuddet har en særlig sundhedsmedarbejder der tilrettelægger de sundhedsfaglige indsatser og 
dokumentationssystemet giver påmindelser. Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed har placeret tilbuddet i 
kategori 1. 

Socialtilsynet observerer ved frokost i to afdelinger, at borgerne får individuel kost samt har diverse hjælpemidler og 
sidestillinger for at kunne være så selvhjulpne som muligt, hvilket har betydning for både den fysiske og mentale 
sundhed. Flere borgere mades.

Det indgår fra tidligere tilsyn, at tilbuddet kan have bredt fokus på fællesskaber i dagligdagen og fritiden, hvilket 
vurderes af socialtilsynet som værende væsentligt for at fremme mental sundhed, samt at omgivelserne på bo-
enhederne kan stimulere borgerne i passende og individuelt tilrettelagt omfang (videreudvikling af "øerne" i 
fællesaealerne). Medarbejder giver eksempel på, hvad det betyder, hvis man eksempelvis har en gruppe med i 
haven og spiller bold og skaber hygge og samvær.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets nærværende og omsorgsfulde viden og tilgang til borgerne, samt viden om den 
enkelte, bidrager betydeligt til den fysiske og mentale sundhed. Medarbejderne kan tilgå viden om borgerne i deres 
døgnrytmeplan for at sikre viden om deres sundhed og rutiner. 

Indikatoren bibeholdes bedømt til i høj grad opfyldt.

Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer stadig, at tilbuddet samlet set forebygger magtanvendelser og lægger vægt på, at 
medarbejderne oplyser, at der er løbende refleksion om grænsetilfælde og ledelsen oplever, at der er sket en 
kulturændring, som understøtter den løbende refleksion.
Socialtilsynet vurderer, at de anvendte faglige tilgange og metoder nævnt i indikator 3.a., samt udvikling af 
dokumentationspaksis kan understøtte minimering af magtudøvelse.

Der er god erfaring med at videndele særlig viden om borgere og give feed back i konkrete situationer, 
medarbejderne imellem, når det er relevant. 

Der er lagt vægt på, at ledelsen følger op på magtanvendelser og har taget konkrete skridt for at sikre, at 
kompetencer og viden om magt og magtanvendelser er tilstede hos medarbejderne og nyansatte og arbejder med 
introduktion, refleksion og opfølgning. 
Det indgår i vurderingen, at det fremgår i fremsendt materiale, at magtanvendelser følges op på personalemøde.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet bør sikre, at der foreligger forhåndsgodkendelser, når det er relevant for 
borgernes velfærd og sikkerhed samt fortsat arbejde med at reflektere tilgange og metoder der kan forebygge 
magtanvendelser.

Endvidere bør tilbuddet arbejde med at løse faglige udfordringer, pædagogisk, fx omkring låse og kroge på døre.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

Det er vægtet, at socialtilsynet har modtaget 11 magtanvendelser siden sidste tilsyn i perioden maj 2018 til maj 
2019, hvor der har været 7 i 2018 og 4 i 2019. Hovedparten er efter mindste indgribende princip og leder har 
godkendt og de er drøftet på møder. 
Leder oplyser, at der følges tæt op og handles, hvis medarbejder ikke har anvendt mindste indgribende princip.

Der er lagt vægt på, at leder oplyser i opfølgning på udviklingspunkt, at i 2018 blev der arbejdet med gråzoner for 
magt ved temamøder. Endvidere er det et gennemgående tema i hverdagen og det er ledelsens vurdering, at der 
er sket en kulturændring i forhold til opfattelsen af brug af magt, således at der i langt højere grad end tidligere 
løbende reflekteres over gråzoner.

Socialtilsynet bemærker under rundvisning, at der er kroge på døre til fællesrum, som leder oplyser anvendes 
under måltider og lignende for at undgå forstyrrelser, samt slå/lås på badeværelser i en af boenhederne. 

Medarbejderne oplyser, at der kan forekomme gråzoner for magt, fx at en kørestol flyttes uden samtykke, men man 
oplever at være blevet bedre til at reflektere gråzoner i forhold til magt og omsorg. Der er en opmærksomhed på, at 
der skal tales gråzoner hele tiden og man nok aldrig bliver færdig. Der er ligeledes opmærksomhed på, at borgerne 
udvikler sig og det er spændende at være i teams, da det giver spændende drøftelser. 

For nogle borgere er der forhåndsgodkendelser til brug af seler i bussen, men ikke i forhold til hygiejne. Fx er det en 
udfordring, i forhold til seler til borgerne, der skal have seler på i bad. 
Under rundvisning observeres nattesensor på borgers dør i afdeling Jættestuen, hvor det er uklart for socialtilsynet 
om der foreligger forhåndsgodkendelse. 

Det indgår fra tidligere tilsyn, at medarbejderne påpeger, at der er behov for videndeling i ft særlig viden om 
borgerne - også mellem fastansatte for at begrænse udøvelse af magt mest muligt. 
Socialtilsynet vurderer, at der med fordel kan være fokus på at øge videndeling i situationerne, hvor det er muligt, 
da dette indebærer en sidemandsoplæring og ansvarlighed, som borgerne vil kunne profitere af.

På baggrund af ovenstående ændres score og indikator bedømmes opfyldt i høj grad, og socialtilsynet anerkender 
ledelsens oplevelse af kulturændring.

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 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b
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Det er stadig vægtet, at ledelsen har sat fokus på magt og grænsetilfælde og der er udarbejdet rammer for 
introduktion og opkvalificering i lovstof og dokumentation.

Medarbejdere er bevidste om, hvordan magtanvendelser dokumenteres og ledelsen oplyser at eventuelle 
magtanvendelsesindberetninger drøftes, hvilket der ses eksempel på i fremsendt materiale. 

På denne baggrund bedømmes indikatoren som opfyldt i meget høj grad.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium

Socailtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med at forebygge vold og overgreb og anerkender den systematiske 
registrering samt ledelsens opfølgende arbejde hermed. 

Der lægges i vurderingen vægt på, at der er et godt og åbent TRIO samarbejde. Ledelsen har opmærksomhed på, 
hvis fx en medarbejder er genganger i voldssager, så handles der på det. Bl.a. benyttes videooptagelser til 
refleksion over, hvad der sker i relationen mellem medarbejder og borger. 
Socialtilsynet vurderer, at ledelsen  har taget relevant hånd om magtanvendelse, hvor medarbejder laver overgreb 
mod borger, ved at medarbejder ikke er ansat mere. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet fortsat bør arbejde målrettet med at nedbringe vold og 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

Socialtilsynet stillede i 2018 udviklingspunkt om, at have fokus på årsagsanalyse af stigning i voldsepisoder og fald 
i systematisk registrering samt fokus på gråzoner for magt. Leder oplyser i opfølgning, at der er indarbejdet faste 
opfølgninger om vold og trusler på personalemøder. AMR udsender månedligt anonymiserede oversigter over de 
registrerede episoder på teamniveau, som derefter behandles på personalemøder. I 2018 blev der arbejdet med 
gråzoner for magt ved temamøder. Endvidere er det et gennemgående tema i hverdagen og det er ledelsens 
vurdering, at der er sket en kulturændring i forhold til opfattelsen af brug af magt, således at der i langt højere grad 
end tidligere løbende reflekteres over gråzoner.

Af fremsendt materieale, Oversigt over episoder med vold mod medarbejder Midgården tilsyn 2019, fremgår 
følgende data: 
- Vold af 1.grad i alt 54 stk
- Vold af 2. grad 48 stk. En voldsom hændelse, som almindeligvis (men ikke nødvendigvis) indbefatter akutte men
- Vold af 3. grad 8 stk. En voldsom hændelse som indebærer sygefravær (inden for 24 timer) og som også er/bliver 
indberettet, som arbejdsskade
Der er i alt registreret 110 episoder, hvilket er mindre end ved sidste tilsyn, hvor der var registreret 148.

Leder oplyser i høringssvar, at generelt er vi blevet opmærksomme på, at der i det fremsendte materiale vedr. 
voldshændelser, kan være fejl. Det skyldes at den af fagsystemet genererede statistik ikke tager højde for 
fejl/dobbeltindberetninger. Det reelle tal er lavere. Vores AMR har gennemgået materialet og finder følgende:
Personalet der har noteret, har bl.a. i nogle 2. grads hændelser skrevet det som 1. grads hændelser og omvendt.
Jeg har gennemgået de 8, 3. grads hændelsesnotater der ligger, og kan konstatere følgende:
1 af hændelserne er en fejl, da borgeren ikke bor på Midgården.
7 af hændelserne er 2. grads hændelser.
Derfor har vi Ingen 3. grads hændelser på Midgården det seneste år.

Fremsendt opgørelse over vold og overgreb borgerne imellem viser, at der har været 17 episoder siden sidste tilsyn 
og det er beskrevet, at episoderne har fundet sted forskellige steder i tilbuddet som fx i bolig og på fællesarealer. 
Det er primært enkelte borgere der er udøvende. 
Socialtilsynet konstaterer, at listerne indeholder flere borgers navne. Tilbuddet bør registrere episoder i henhold til 
den enkelte borger, i borgers sag. 
Leder oplyser i høringssvar, at alle registreringer ligger på borgersagerne i fagsystemet. Den fremsendte liste er en 
samlestatistik.
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Ledelsen oplyser, at vold og overgreb dokumenteres på skemaer i dokumentationssystemet. De fleste tilfælde er 
borgeres vold og overgreb mod medarbejdere, og omhandler enkelte borgere. I sjældne tilfælde er det borger mod 
borger, men tilbuddet er gode til at skærme borgerne. 

Socialtilsynet skønner som ved tidligere tilsyn, at de faglige metoder og tilgange nævnt i indikator 3.a. er relevante 
pædagogiske indsatser til forebyggelse af vold eller overgreb og at medarbejderne udmønter dem i det omfang de 
er fagligt kvalificerede og kompetente.

Socialtilsynet anerkender, at tilbuddet registrerer episoder, men på baggrund af antal, bibeholdes indikator bedømt 
opfyldt i middel grad.
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      Vurdering af temaet 
Organisation og ledelse

Temavurdering

Organisation og ledelse

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at Midgården har en ambitiøs og engageret ledelse, som er fagligt funderet ud fra et 
ledelsesfagligt, målgruppe- og borgerperspektiv. Organisationen er i god og struktureret udvikling og er tilpasset 
antal pladser. Medarbejderne har etisk og mellemmenneskelig tilgang til borgerne og engagement som er forankret 
i neuropædagogik. 

Ledelse og medarbejdere samarbejder og skaber synergi i organisationen i et ligeværdigt forhold, som tilfalder 
borgerne. Tilbuddet er organiseret i teams, så borgerne kan mødes med individuelt kendskab, hvilket målgruppen 
forudsætter. Tilbuddet har introduktionsprogram, som vikarer også indgår i. Der anvendes primært faste vikarer. 

Socialtilsynet vurderer, at sygefravær og personalegennemstrømning ikke er væsentligt højere end på 
sammenlignelige tilbud og tilbuddet arbejder med at nedbringe ustabilitet i forhold til borgerne.

Gennemsnitlig vurdering 4,5

Udviklingspunkter

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en meget kompetent ledelse som er fagligt engageret, og optaget af at løse 
de opgaver og udfordringer tilbuddet har, både i forhold til drift og strategier. 
Ledelsen har bl.a. arbejdet med tilpasning af tilbuddet ift. antal pladser, målgruppe og budget. 
Socialtilsynet vurderer, der er åbenhed i TRIO-arbejdet og god overensstemmelse mellem ledelse og 
medarbejderes oplevelse og italesættelse af samarbejde og udvikling, som vurderes at skabe synergi, som kan 
tilfalde borgerne.

Socialtilsynet stillede i 2018 udviklingspunkt om at skabe yderligere tydelighed omkring struktur, rammer og 
forventninger. 
Leder svarer i opfølgning, at vi har i 2018 og videre ind i 2019 arbejdet med at udvikle vores introduktionsprogram. 
Der er indført 2 dages introduktion for alle nye medarbejdere. Ledelsen oplyser, at: "Vi har prioriteret, at alle 
”gamle” medarbejdere skal deltage for at blive opdateret om nye tiltag, retningslinjer, værdier og forventninger. 
Derudover tilbydes der et ”føl”program med 3-5 dages følvagter. Introduktionen er understøttet af et udførligt skema 
med punkter til introduktionen. Ved at løfte kvaliteten i vores introduktion er det vores opfattelse og tilbagemelding 
fra medarbejderne, at der skabes yderligere tydelighed om forventningerne i arbejdet."

Ledelsen lykkes fortsat i meget høj grad med at samarbejde med de pårørende og tilbuddet har et konstruktivt og 
velfungerende pårørenderåd.

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen understøtter at der benyttes ekstern supervision.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a

Der er lagt vægt på, at tilbudsleder som er leder af Halsnæs Botilbud og herunder Midgården, hvor 
problematikkerne er mere komplekse, har været leder af tilbuddet i en årerække og har bred erfaring fra det 
pædagogiske felt og har relevante efteruddannelser, herunder lederuddannelse. 
Daglig leder er uddannet pædagog og læser Master i Public Governance, 3 moduler og har været ansat siden 
2015.

Medarbejderne oplever, at lederne løber stærkt, men man får altid de nødvendige og relevante informationer. 
Særligt nævnes en situation, hvor der blev varslet besparelse, hvor medarbejderne oplever, at de er blevet relevant 
inddraget og informeret. Man får altid svar på spørgsmål og der bliver fulgt op på henvendelser. Tilbudsleder 
deltager på fællesmøder med alle enheder. Ledelsen er synlig i huset og kender medarbejderne godt og der er 
åben dør til ledelsen.
AMR og TR oplyser om, at der holdes mange konstruktive møder, hvor der drøftes på en respektfuld og 
anerkendende måde, selvom bølgerne kan gå højt. 

I fremsendt materiale fremgår, at der er udarbejdet APV, og at der arbejdes med de enkelte indsatsområder ud fra 
en Handleplan for arbejdsmiljøet 2019. Flere områder er beskrevet som: løst.

Sygefravær og personalegeennemstrømning er ikke væsentlig højere end på sammenligelige arbejdspladser og 
der arbejdes fortsat med nedbringelse af sygefravær med fokus på ergonomi og fastholdelse af medarbejdere der 
kan have helbredsmæssige udfordringer.

Der er handlet ledelsesmæssigt ift magtanvendelse der ikke var mindste indgribende, hvor pågældende 
medarbejder ikke længere er ansat i tilbuddet. 

Endvidere er der udarbejdet introduktionshæfte samt der afholdes intro kursus for nye medarbejdere og vikarer, og 
med struktur på personalemøder og møderne er lagt i årshjul, samt der er fast dagsorden, hvor bl.a. indgår Borger, 
case, vidensdeling.

Der arbejdes fortsat med at uddanne nøgle/videns-personer i organisationen og udvikling af teamsamarbejdet, hvor 
særligt Balders hus har udfordringer pt pba fravær af forskellige årsager, som sygdom, barsel og uddannelse. 
Ledelse og AMR arbejder tæt sammen med teamet om at få genoprettet stabiliteten. 
Der planlægges 2x2 teamdage pr. år.

I plancher fra Fællesmøde fremgår, at der er opstillet mål og fokus for 2019, pba af evaluering af dette fra 2018 og 
det ses, at der er fokus på: Ingen nye tiltag, færre fællesmøder og flere personalemøde samt faglige oplæg - på 
baggrund af Refleksion, Fordybelse, Forankring og Implementering. 
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I andet materiale fremgår, at fokusområderne i 2019 er: neuropædaogik, forflytning og superbrugere.

Ledelsen giver fortsat udtryk for et godt og konstruktivt samarbejde med pårørenderådet, som er velfungerende. 
Der verserer en klage fra en pårørende, som har verseret i flere år. Det er socialtilsynets vurdering, at ledelsen 
håndterer klagen fagligt og søger dialogen. 

Score ændres fra 4 til 5 og indikator bedømmes opfyldt i meget høj grad.

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

Der er lagt vægt på, at ledelsen oplyser, at der har været ophold i booking af supervision i en periode, men at det 
nu er igangsat igen og det fastholdes, at alle husene skal have supervision. Ledelsen støtter op om at sikre, at 
supervision bliver booket, da midler til dette er uddelegeret til de enkelte teams. 

Tværgående neuropædagogruppe – modtager ekstern supervision på udvalgte sager 4 gange i 2019. Dette er i 
tillæg til den supervision der tilbydes i hvert team/boenhed.

Endvidere ses i fremsendt materiale og ledelsen oplyser, at der sparres kollegialt på team- og personalemøder og 
medarbejderne fortæller, at ledelsen er tilgængelig for sparring.

Der er samarbejde med VISO. 

På baggrund af ovenstående ændres score fra 4 til 5 og bedømmes opfyldt i meget høj grad.

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen varetager tilbuddets daglige drift kompetent. 
Der er siden sidste tilsyn iværksat struktureret indsats omkring nye medarbejdere for at introducere og oplære dem 
i arbejdet med borgerne og der er lagt vægt på, at der er samstemmende oplysninger fra ledelse og medarbejdere 
omkring emnet, hvor medarbejderne oplever sig godt introduceret til arbejdet, og at dagligdagen fungerer godt, 
samt at ledelsen er synlig og handler. Socialtilsynet anerkender det store arbejde med at kvalitetsløfte introduktion 
til nye medarbejdere samt, at vikarer ansættes i længerevarende vikariater. 

Socialtilsynet er enig i tilbuddets ønske om at rekruttere flere faguddannede medarbejdere. Dette er 
samstemmende med oplysninger fra tidligere tilsyn, hvor det fremgår, at ledelse og medarbejdere ønsker flere 
faguddannede medarbejdere, for at løfte og vedligeholde den pædagogiske faglighed i tilbuddet. Socialtilsynet 
vurderer, at bl.a. grundig introduktion, systematik i støttesystemer og mentorordning på flere måder kan 
imødekomme, at der ikke er flere uddannede medarbejder. 

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen arbejder relevant med at nedbringe sygefravær og personalegennemstrømning 
for at sikre stabilitet for borgene og det indgår, at der er åbenhed i TRIO-arbejdet.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a

Socialtilsynet stillede i 2018 udviklingspunkt om, at i forbindelse med udvidelse af målgruppe er det nødvendigt 
med tilførelse af viden indenfor neurorehabilitering. Leder oplyser i opfølgning, at arbejdet ikke er igangsat i det der 
ikke i det forgange år eller i nærmeste fremtid indskrives personer med erhvervet hjerneskade. Der arbejdes 
langsigtet med at indtænke ergo og fysioterapeuter i rekrutteringsstrategi, samt at udtænke ny organisering af den 
mono og tværfaglige opgavefordeling.

Der er lagt vægt på, at ledelse og medarbejdere samstemmende oplyser, at der primært anvendes faste vikarer. 
Anvendelse af vikarer sker i videst mulige omfang ved planlægning. Tilbuddet har siden sidste tilsyn arbejdet med 
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et kvalitetsløft i introduktion af medarbejdere. Vikarene introduceres til arbejdet og som nyansat har man en mentor, 
som lærer en op samt følvagter, hvilket også fremgår i fremsendt introduktionshæfte samt power points fra 
introduktionsdage, som afholdes 2 X årligt. Nyansatte lærer først borgergruppen at kende og senere borgere med 
særlig normering, når man er mere erfaren. Introduktionsdagene fungerer som udgangspunkt for den videre 
oplæring støttet af mentor og systematiseret gennem et omfattende introduktionsskema, der skal sikre at mindst 
mulig viden går tabt.

Medarbejderne indgår i kontaktteams, som er sammensat med tre medarbejdere omkring hver borger. Fastansatte 
har mellem 2 - 3 borgere hver.

Det indgår, at tilbuddet har guidelines for rigtig mange procedurer og der er dagbogsnotater for den enkelte borger, 
som medarbejderne bekræfter er meget anvendelige i daglig praksis. 

Af fremsendt oversigt fremgår, at tilbuddet fortsat anvender en del vikartimer (i alt 32398,58 t i perioden 08-05-2018
 til 08-05-2019). Det fremgår at vikarene for hovedparten af timerne er omsorgshjælpere, dernæst 
socialpædagoger, pædagogisk assistenter, SOSU hjælpere og SSA. Ledelsen oplyser, at der er anvendt mindre 
antal vikarer siden sidste tilsyn, og at der er ansat medarbejdere i længerevarende vikariater, samt flere 
medarbejdere har taget overarbejde, for at nedbringe forbrug af vikarer. Det er dog ikke massivt, at medarbejderne 
anvender denne mulighed. Ledelsen er opmærksomme på, at medarbejderne ikke overbelastes. Der har været 
ansættelsesstop i Halsnæs kommune, men Midgården har fået lov til at besætte ledige stillinger. 

Af Tilbudsportalen fremgår, at der er ansat 18 pædagoger (652 t.), 25 pædagogiske medhjælpere (880,5), 5 SSA 
(181 t.) og 5 SOSU hjælpere (168 t.). Andel af uddannede pædagogfaglige medarbejdere er lavere end andel af 
uuddannede.  

Ledelsen oplyser, at tilbuddet er tilpasset 26 borgere og er fortsat godkendt til 28 pladser. Der er aktuelt 2-3 
vakante pædagogstillinger på tilbuddet, som er lighed med ved sidste tilsyn og ledelsen oplyser, at det er vanskeligt 
at rekruttere fagligt kvalificerede medarbejdere. 

Det indgår endvidere, at medarbejder oplyser, at der er 4 nattevager hver nat, og at der er mange opgaver om 
natten. 

Der er lagt vægt på, at ledelsen følger op på magtanvendelser og handler på ikke tilladte magtanvendelser til 
borgernes fordel. 

På baggrund af ovenstående ændres score fra 3 til 4 og bedømmes opfyldt i høj grad.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.b

Der er lagt vægt på, at jf. oplysninger på Tilbudsportalen har der i 2018 været en personalegennemstrømning på 
14,06%, hvilket ikke vurderes højere en på sammenlignelige arbejdspladser. 

Det er lagt vægt på, at fremsendte oversigt over fratrådte og tiltrådte medarbejder viser, at der i perioden maj 2018 
til maj 2019 er 9 medarbejdere der er fratrådt og 12 er tiltrådt.

Det fremgår af fremsendt materiale, at tilbuddet arbejder med indsatser afdækket ved APV bl.a. med fokus på 
ergonomi og uddannelse af forflytningsvejledere, for at forebygge nedslidning og uhensigtsmæssige arbejdsforhold, 
hvilket kan være med til at sikre stabilitet.

Indikatoren bibeholdes bedømt opfyldt i høj grad.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.c

Det er vægtet, at tilbuddet i årsrapport 2018 på Tilbudsportalen har angivet 16,99 fraværsdage pr. medarbejder i 
2018, hvilket ikke er væsentlig højere end på sammenlignelige tilbud og faldet siden sidste tilsyn.
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Det indgår, at medarbejderne oplyser, at de ikke oplever sygefraværet problematisk, og at det løbende analyseres. 
Ledelsen oplyser, at sygefraværet er faldet og det fremgår, at der pågår indsatser for fortsat at nedbringe 
sygefravær.

På baggrund af ovenstående ændres score fra 2 til 4 og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.
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      Vurdering af temaet 
Kompetencer

Temavurdering

Kompetencer

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

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere har relevante kompetencer til, at understøtte borgernes udvikling 
og trivsel via deres uddannelse eller den kompetenceudvikling, der sker i tilbuddet, samt yder anerkendende 
omsorg og pleje og kompensere, så borgerne kan opleve livskvalitet.

Tilbuddet er i proces med at udvikle teamsamarbejdet, dokumentationsarbejdet og implementere et 
neropædagogiske fagligt fundament, og har struktur og superbrugere der understøtter udviklingsprocessen. 
Mere fagspecifikke kompetencer indenfor neuropædagogik og viden om pædagogisk arbejde med specialiseret 
målgruppe skal stadig spejles i medarbejdersammensætning.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere indgår i et engageret samarbejde med borgerne og tilbuddet kan 
reflektere fokus på måltidet, som fælles stund/aktivitet i det omfang det er praktisk muligt. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet rekrutterer efter faguddannede medarbejdere og forsøger via introduktions- og 
mentorordning at kompensere for, at tilbuddet ikke altid kan få kvalificerede uddannede medarbejdere. 
Socialtilsynet er fortsat enige i tilbuddets ønske om at rekruttere faguddannede medarbejdere.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

I forbindelse med udvidelsen af målgruppen 
- Socialtilsynet er fortsat enig i bestræbelserne på at tiltrække yderligere kvalificerede faguddannede medarbejdere.
- Tilbuddet bør reflektere over, ikke at arbejde i køkkenet, mens der spises, således at der er fokus på måltidet, i 
det omfang det er praktisk muligt.

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

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet lykkes med at have fokus på målgruppens behov i stor udstrækning, ved 
at arbejde med, at medarbejderne besidder relevante kompetencer og reflekterer samt videndeler herunder 
gråzoner for magt. Tilbuddet er i god udvikling og har struktur for kompetenceudvikling og grundig introduktion, hvor 
det er neuropædagogik der er det faglige fundament. 

Der er medarbejdere på uddannelse, der er igangsat supervision og flere faglige tilgange er integrerede. Halvdelen 
af Midgårdens medarbejdere er fortsat medhjælpere, hvilket naturligt skønnes at have betydning for tempo for 
faglig udvikling samt det samlede kompetenceniveau.

Socialtilsynet stillede i 2018 udviklingspunkt om, at socialtilsynet er enige i bestræbelserne på at
tiltrække yderligere kvalificerede pædagoger.
- Socialtilsynet er enige i, at udvidelsen af målgruppen med borgere med komplekse følger efter erhvervet 
hjerneskade, bør afspejle sig i en tværfaglig medarbejdergruppe, hvor der også er neuro- og sundhedsfaglige 
kompetencer. I forbindelse med udvidelsen af målgruppen kompetence udvikles nuværende medarbejdere i 
tilstrækkelig grad, til at kunne imødekomme borgeres behov.

Leder oplyser i opfølgning, at arbejdet ikke er igangsat idet der ikke i det forgange år eller i nærmeste fremtid 
indskrives personer med erhvervet hjerneskade. Der arbejdes langsigtet med at indtænke ergo og fysioterapeuter i 
rekrutteringsstrategi, samt at udtænke ny organisering af den mono- og tværfaglige opgavefordeling.

Det er socialtilsynets vurdering, at medarbejderne udviser relevante kompetencer i samspilet med borgerne og 
borgerne virker trygge. Medarbejderne stiller undersøgende spørgsmål for at vurdere borgernes ønsker og behov. 
Eksempelvis: er du sulten? Vil du hellere have dette? Vil du have yoghurt? Er du mæt? Det ses også, at 
medarbejderne kender borgerne individuelt. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet bør reflektere over, ikke at arbejde i køkkenet, mens der spises, således at der 
er fokus på måltidet, i det omfang det er praktisk muligt.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.a

Der er lagt vægt på, at leder oplyser i fremsendt materiale, at der er uddannet 4 forflytningsvejledere i slutningen af 
2018. Forflytningsvejlederne arbejder på tværs af teams og har til hensigt både at sikre borgerne samt 
arbejdsmiljøet.
Samt at i 2019 er der fokus på: 
-Etablering af en tværgående forflytningsvejledergruppe. Sammen skal de kvalificere sidemandsoplæring og 
vidensdeling, udarbejde individuelle forflytningsvejledninger og anbefale nødvendige hjælpemidler og korrekt brug. 
-Tværgående neuropædagogruppe – Modtager ekstern supervision på udvalgte sager 4 gange i 2019. Dette er i 
tillæg til den supervision der tilbydes i hvert team/boenhed. Hensigt er at understøtte neuropædagogernes 
kompetencer for at hjælpe deres kollegaer med forståelse af og pædagogisk metode for borgerne.
-IT superbrugere – Tilbydes interne og eksterne kurser henover året for at kvalificere deres kompetencer i at 
sidemandsoplære i brugen af dokumentationssystemer.
-Hvor det er muligt tilbydes ufaglært personale uddannelse/kompetenceløft.

Ledelsen oplyser, at strategien er, at viden dele på tværs for, at fagligheden kan "smitte". Der er overvejelser 
omkring, at trække pædagogerne lidt ud af plejen og i 2019 er der fokus på neuropædagogerne. 

Det er ligeledes oplyst i materiale, at 5 har gennemgået udvidet medicinkursus, én er i gang med IKT uddannelse, 
mange er neuropædagoger og én er under uddannelse, 8 har fået grundkursus i Førstehjælp, 8 har fået opfølgning 
i Førstehjælp og 8 har fået kursus i Elementær brandbekæmpelse. En medarbejder er på PAU uddannelsen. 

Det fremgår videre, at 15 superbrugere (fra begge botilbud i organisationen) får i 2019 minimum 3 dages kurser for 
at optimere deres kompetencer i fagsystemets muligheder. Hensigt er, at udvikle opstilling af delmål samt optimal 
anvendelse af tilbuddets fagsystem. Endvidere brug af extranet for lettere og sikrere kommunikation med 
pårørende og beskæftigelse. 

Medarbejderne oplyser, at intro er en god blanding af teori og praksis, og at det er ledelsen der forestår 
introdagene. Fastansatte skal også deltage i introdagene for at blive opdaterede, og det har været godt. 
Det fremgår af eksempler på personalemødereferater, at der reflekteres tilgang og metode ud fra borgeres 
mål/delmål samt neuropædagogisk og sansemotorisk udredning. 
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Endelig indgår, at ledelsen oplyser, at der er kommet større forståelse for etiske dilemmaer i medarbejdergruppen 
og der er større bevidsthed om at søge viden hos neuropædagogerne og der er flere drøftelser af, hvornår og 
hvordan man fx har brug for struktur og sansekassen. Der er fortsat fokus på at rekruttere faglige dygtige 
medarbejdere, som har viden om neuropædagogik, men det er rigtig svært at rekruttere.

Medarbejderne oplyser ved tidligere tilsyn, at særligt viden om high og low arousal er integreret og giver gode 
resultater. Man arbejder med neuropædagogik og screener borgerne.

Det er fortsat vægtet, at ca. halvdelen af medarbejderne er medhjælpere, og at medarbejderne gennemsnitligt har 
over 10 års erfaring jf. oplysninger på Tilbudsportalen. Der anvendes faste vikarer, hvor hovedparten er 
uuddannede. Se evt. 9.a. Herudover er der ansat SOSU og SSA ´ere, til at varetage de sundhedsfaglige opgaver, 
hvor der er lagt vægt på, at tilbuddet er placeret i kategori 1, ved det risikobaserede tilsyn i 2017.

På baggrund af ovenstående ændres score fra 3 til 4 og bedømmes opfyldt i høj grad.

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

Der er lagt vægt på, at ved rundvisning og observation ses og høres det også ved indeværende tilsyn, at 
medarbejderne kontakter borgerne og søger øjenkontakt. Der er en god og rolig stemning og borgerne er trygge, 
tolket ud fra deres adfærd og udtryk på tilsynsdagen. 

Under frokostobservation ses, at borgerne ud fra individuelle ønsker og behov får mad og spiser selv, hvis de kan, 
andre mades. Medarbejderne går til og fra spisebordet og køkkenet under måltidet, men er opmærksom på 
borgerne. Det observeres, at medarbejder sætter ord på handlingerne, hvor anden medarbejder, der er helt ny, ikke 
sætter ord på handlinger i samme omfang. Det er ikke drøftet om der er særlige baggrunde for medarbejdernes 
ageren i samspillet.

I dagtilbuddet ses, at borgerne har individuelle aktiviteter og en gruppe har været på gåtur. Medarbejderne er rolige, 
smilene og observerende og borgerne virker afslappede, smilende og kommunikerende. Medarbejderne sidder tæt 
ved borger og læser op, hvilket borger er optaget af.

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

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 indretning af de fysiske rammer samlet set afspejler borgernes behov og 
tilbuddet ind- og tilretter løbende ud fra muligheder i de eksisterende rammer, så de er indbydende og funktionelle. 

Socialtilsynet vurderer fortsat, at borgerne overordnet trives i rammerne, men det vurderes at de fysiske rammer er 
utidssvarende på baggrund af, at borgernes værelser er små og ikke har eget bad og toilet. Det vurderes at 
borgernes særlige behov og brug af hjælpemidler er omfattende og socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer 
bør gøres tidssvarende. Det vurderes at ledelsen er opmærksom på, at de fysiske rammer ikke er tidssvarende.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet kan sikre rammer så borgerne ikke får uønsket besøg i deres værelser og med 
kan arbejde med at løse faglige udfordringer pædagogisk.

Gennemsnitlig vurdering 3,7

Udviklingspunkter

- Tilbuddet bør arbejde videre med at gøre de fysiske rammer mere tidssvarende
- Tilbuddet kan med fordel sikre, at der er rammer, så borgere ikke får uønsket besøg i deres værelser
- Tilbuddet kan med fordel arbejde med at løse faglige udfordringer med pædagogiske indsatser

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer samlet set er indrettet efter borgernes behov og kan være med 
til at understøtte borgernes udvikling og trivsel, men vurderer, at det er utidssvarende, at borgere i længerevarende 
boform har værelser, hvor der ikke er plads til at have gæster samt skal dele badeværelse, med andre borgere de 
ikke selv har valgt at bo sammen med. 

Socialtilsynet konstaterer under rundvisning, at en stor del af dørene til borgernes værelser står åbne og vurderer, 
at tilbuddet med fordel kan sikre, at der er rammer, så borgere ikke får uønsket besøg i deres værelser.
Endvidere vurderer socialtilsynet, at tilbuddet med fordel kan arbejde med at løse faglige udfordringer pædagogisk, 
så der ikke behøver at være lås på badeværelser og kroge på døre.

Socialtilsynet stillede i 2018 udviklingspunkt om at have fokus på om de fysiske rammer og faciliteter imødekommer 
den ændrede målgruppes behov, for at sikre udvikling og trivsel.
Leder svarer i opfølgning, at vi er opmærksomme på dette og arbejder strategisk/langsigtet på at forbedre de 
fysiske forhold og faciliteter, samt at anvende de eksisterende rammer bedst muligt.

Socialtilsynet vurderer at borgernes behov tilgodeses i indretningen herunder hjælpemidler til den enkelte borger. 
Boenhederne og værelserne er indrettet individuelt efter borgeres interesser og behov.

Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.
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Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Der er lagt vægt på, at socialtilsynet ved rundvisning og observation har fået bekræftet, at forhold fra sidste tilsyn 
18-06-2018 fortsat er gældende, og at borgerne vurderes til at trives i de fysiske rammer, både inde og ude.

Ved tidligere tilsyn, besøgte socialtilsynet en af borgernes værelse efter samtykke, og kunne konstatere, at 
værelset var individuelt og personligt indrettet. Borgeren giver, i interview, udtryk for høj grad af tilfredshed med 
rammerne. 

Det indgår, at leder oplyser, at de fysiske rammer jævnligt ind- og tilrettes så borgerne kan trives bedst muligt. 
Tilbuddet er bevidste om, at bo-afdelingerne er private områder og borgerne skal kunne komme selvstændigt rundt 
for at kunne deltage i fællesskab, men også trække sig tilbage.

På baggrund af ovenstående er indikatoren bedømt som opfyldt i høj grad.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

Der er lagt vægt på, at de fysiske rammer fremstår uændrede og leder bekræfter, at der ikke er sket de store 
ændringer, og at der er planer om udskiftning af køkkenerne i boenhederne.

Borgerne bor i mindre boenheder, hvor der er 7 værelser i hver enhed og det drøftes med ledelsen, at mange af 
værelserne er, små og at borgerne i boenhederne deles om 3 badeværelser, hvoraf 2 har badekar. Det indgår, at 
mange af borgerne har hjælpemidler, som plejeseng, kørestol mm., der fylder.
Ledelsen oplyser, at det er en fordel for borgerne, at badeværelserne med badekar er store.
Der er lagt vægt på, at tilbuddet også har unge borgere, og at der muligvis kommer flere unge til, hvor der kan være 
behov for at kunne have pårørende på besøg. Pårørende på besøg tilbydes for nuværende, at være i enten 
fællesrum eller i dagtilbuddet, efter lukketid.
Tilbuddet arbejder med at indrette små "øer", hvor borgerne kan finde ro og tryghed, samt stimuli. 

Det indgår, at det konstateres, at der er mulighed for at sætte indgangsdørene til de enkelte afdelingers fællesrum 
på krog. Borgerne skal gennem fællesrum, for at komme til deres værelser. Leder oplyser, at det er ikke for at 
hindre borgerne i at forlade afdelingen, men for at hindre borgere fra andre afdelinger i at komme ind og forstyrre fx 
under måltider og lignende. 
Under rundvisning observeres låse på badeværelsesdørene i afdeling Freja, hvor leder adspurgt fortæller, at der er 
en borger som har 1:1 støtte, som kan finde på at gå på badeværelset og drikke shampoo. Leder oplyser, at der i 
øvrigt ikke er borgere der selvstændigt benytter badeværelserne, så man anser det ikke som et problem.

I fællesarealerne i boenhederne observeres oversigtstavle med oplysninger om borgernes aktiviteter. 

Det indgår videre, at dagtilbuddet er indrettet til formålet og målgruppens særlige behov. Leder oplyser, at aktuelt er 
et badeværelse særligt indrettet til borger der skal ligge ned en stor del af tiden, og man har indrettet med TV, så 
borger kan være beskæftiget. Dette trives borger godt med. 

Generelt gælder fra tidligere tilsyn, at borgere kan være udfordret af trang plads og ligeledes kan de, ellers 
handicapegnede, badeværelser give udfordringer i tidspres da antallet sætter sine begrænsninger. Haven er 
veludnyttet med sansehave og aktivitetsmuligheder.

Ud fra dialogen med ledelsen, som oplyser, at der ikke foreligger konkrete planer om at gøre boligerne 
tidssvarende, bibeholdes bedømmelsen i middel grad opfyldt.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c

Socialtilsynet har ved rundvisning og observation ikke fundet ændrede forhold siden sidste tilsyn 10-06-2018.

Boligerne er indrettet som borgerne ønsker det og bærer præg af at være borgernes hjem. Borgerne observeres at 
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være trygge og tilfredse, vurderet ud fra adfærd og udtryk på tilsynsdagen. Fællesarealerne fremstår også hjemlige 
indrettet med lidt møbler og pynteting.

Socialtilsynet har en særlig opmærksomhed på at borgerne ikke har mulighed for at have gæster under mere 
private forhold, hvilket man med rimelighed bør kunne forvente af et § 108-botilbud.
Borgerne kan til dels bevæge sig nysgerrigt og frit rundt på tilbuddet. Se evt. 14.b.

På baggrund af ovenstående er indikatoren bibeholdt bedømt som opfyldt i høj grad.
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Økonomisk Tilsyn

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med udgangspunkt i budget 2019 er økonomisk bæredygtigt og giver mulighed 
for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe.
Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner.

Økonomisk bæredygtig?

Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og de samlede omkostninger 
samt planlagte investeringer på den anden side jf. tilbudsbudget.

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

Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling. Der er ikke 
afsat midler af til større ændringer.
Kompetence omkostninger udgør hhv. 0,71% og 0,56% af omsætningen for henholdsvis døgn- og dagtilbud i 
budget 2019.

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner. Der aflægges som 
udgangspunkt ikke et særskilt, revisorpåtegnet regnskab for kommunale tilbud. Socialtilsynet har derfor taget 
nøgletallene, der fremgår under "Årsrapport 2018", til efterretning.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter 1 Notatark til opfølgnings- og opmærksomhedspunkter.
2 Oversigt over aktuelt indskrevne, samt fraflyttede/ophørte borgere
3 Stikprøver på pædagogisk dokumentation
4 Opgørelse over fratrådte/tiltrådte medarbejdere
5 Opgørelse over vikarforbrug
6 Resultat af APV
7 Opgørelse over episoder med vold eller trusler mod medarbejdere eller mellem 
borgere
8 Personalemødereferat hvor magtanvendelse er behandlet.
9 Resultatdokumentation
9.1 Beskrivelse af eksempler på resultatdokumentation
9.2 Introduktionshæfte
9.3 Introduktionsdage PP
9.4 Fællesmøde PP
9.5 Mødetimeforbrug
9.6 Mødetyper
9.7 Personalemødestruktur A + B
10 Rapport Fødevarestyrelsen
11 Rapport Dansk brandsikringsteknisk institut
12 Liste over pårørende der kan kontaktes.

Observation Observation under rundvisning

Interview Ledelse:
Tilbudsleder Anette Thye
Daglig leder, Midgården, pædagog ansat siden 2015. Læser master i off. ledelse.
Medarbejdere:
Pædagog, ansat i Bifrost siden februar 2013
Omsorgsmedhjælper, ansat i Frejas hus i 5 år
Sosu assistent, nattevagt, ansat i ca en måned
Vikar, Jættestuen, ansat siden december 2018
Borgere:

Interviewkilder Beboere

Ledelse

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