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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.

3

Tilsynsrapport



Stamoplysninger om tilbuddet
Tilbuddets navn Trekløveret

Hovedadresse Præstebrovej 14
3310 Ølsted

Kontaktoplysninger Tlf: 47760450
E-mail: antj@halsnaes.dk
Hjemmeside: www.botilbuddene.halsnaes.dk

Tilbudsleder Annette Thye

CVR nr.

Virksomhedstype Offentlig

Tilbudstyper § 104 (aktivitets- og samværstilbud)

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

Målgrupper 18 til 85 år (erhvervet hjerneskade, medfødt hjerneskade, udviklingshæmning)

Pladser i alt 88

Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper

Liselejevej Liselejevej 66
3360 Liseleje

4 aktivitets- og 
samværstilbud (§ 
104), almen 
ældrebolig/
handicapvenlig bolig 
(ABL § 105, stk. 2), 

Maglehøj Ildtornevej 47
3300 Frederiksværk

Præstebrovej 14
3310 Ølsted

28 aktivitets- og 
samværstilbud (§ 
104), almen 
ældrebolig/
handicapvenlig bolig 
(ABL § 105, stk. 2), 

Opgangen Præstebrovej 0-12
3310 Ølsted

26 aktivitets- og 
samværstilbud (§ 
104), almen 
ældrebolig/
handicapvenlig bolig 
(ABL § 105, stk. 2), 

Præstebrovej 16 Præstebrovej 16
3310 Ølsted

34 aktivitets- og 
samværstilbud (§ 
104), almen 
ældrebolig/
handicapvenlig bolig 
(ABL § 105, stk. 2), 

TAK   Præstebrovej 
14 3310 Ølsted  

36 aktivitets- og 
samværstilbud (§ 
104), 

Tømmerpladsvej Tømmerpladsvej 1
3300 Frederiksværk

12 aktivitets- og 
samværstilbud (§ 
104), almen 
ældrebolig/
handicapvenlig bolig 
(ABL § 105, stk. 2), 

Pladser på afdelinger 140
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Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført 30-08-2019

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Lisbeth Harre (Tilsynskonsulent)

Susanne Hellstrøm (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 28-06-19: Præstebrovej 14, 3310 Ølsted (Anmeldt)
28-06-19: Tømmerpladsvej 1, 3300 Frederiksværk (Anmeldt)
28-06-19: Maglehøj, Ildtornevej 47, 3300 Frederiksværk (Anmeldt)
27-06-19: Præstebrovej 14, 3310 Ølsted (Anmeldt)
27-06-19: Præstebrovej 16, 3310 Ølsted (Anmeldt)
27-06-19: Afd. TAK, Præstebrovej 14, 3310 Ølsted (Anmeldt)
27-06-19: Afd. Opgangen Præstebrovej 0-12, 3310 Ølsted (Anmeldt)
27-06-19: Liselejevej 66, 3360 Frederiksværk (Anmeldt)

5

Tilsynsrapport



Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Socialtilsynet har gennemført anmeldt tilsyn med Trekløveret den 27. og 28. juni 2019.
Socialtilsynet har beset alle afdelinger og dagtilbud. 

Trekløveret er et tilbud oprettet i henhold til ABL § 105 stk. 2 - SEL § 85. Tilbuddet består af fem bo afdelinger med 
i alt 54 pladser og et dagtilbud oprettet i henhold til SEL § 104, hvor der er 65 pladser. Tilbuddet har Halsnæs 
Kommune som driftsherre. 
Tilbuddet er beliggende med hoved adresse i Ølsted og 3 afdelinger spredt i Halsnæs Kommune.
Målgruppen er voksne 18 til 85 år, med udviklingshæmning og medfødt og erhvervet hjerneskade. 

Borgerperspektivet er inddraget gennem spørgeskema, hvor 25 borgere har besvaret samt interview med borgere 
og observation under rundvisning på tilsynsdagene. Endvidere gennem interview med ledelse og medarbejdere, 
hvor dette, inklusiv indhentet dokumentation, har dannet grundlag for denne rapport. 

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet skaber stabil kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen i høj grad og arbejder i 
god proces med udviklingspunkter, som socialtilsynet stillede i 2018. Opmærksomhedspunkt fra sidste tilsyn er 
opfyldt. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet ledes meget kompetent, såvel med fokus på den daglige drift og en strategisk 
tilgang. Tilbuddet har superbruger funktion og tværgående fora samt medarbejdere med efteruddannelser, som kan 
videndele på tværs. 

Socialtilsynet konkluderer, at 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 samt synliggørelse af, hvordan borgerne løbende inddrages i målsætningsarbejdet. 

Medarbejderne i tilbuddet arbejder engageret og fleksibelt med faglige tilgange og metoder forankret i 
neuropædagogik, og er opmærksomme på at styrke borgernes selv- og medbestemmelse i et omsorgsperspektiv.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er meget reflekterede omkring magtområdet.

De fysiske rammer understøtter fortsat borgernes udvikling og trivsel samlet set, men der kan stadig forudses 
udfordringer i forhold til aldring og funktionstab hos borgere.

Tilbuddet vurderes at have en bæredygtig økonomi, som generelt er gennemskuelig for socialtilsynet og for de 
visiterende kommuner. 

Socialtilsyn Hovedstadens samlede konklusion er, at Trekløveret i høj grad leverer kvalitet i indsatsen, som er i 
overensstemmelse med formålet med anbringelse i botilbud etableret efter ABL § 105 stk. 2 med støtte jf. § 85 i 
SEL.

Særligt fokus i tilsynet

Temaerne 3,4,5 og 6 vil blive prioriteret samt opfølgning på udviklingspunkter, borgerinddragelse og trivsel.

Opmærksomhedspunkter
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      Vurdering af temaet 
Uddannelse og beskæftigelse

Temavurdering

Uddannelse og beskæftigelse

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

Vurdering af tema

Dette tilsyn har ikke givet anledning til ændringer i socialtilsynets vurdering af kvaliteten af indsatsen indenfor dette 
tema, hvor socialtilsynet fortsat vurderer, at tilbuddet arbejder aktivt med at inkludere borgerne i samfundslivet, ved 
bl.a. at understøtte motivation og yde støtte til opretholdelse af dagbeskæftigelse. Der er fortsat stor bredde i de 
tilbud der benyttes, hvilket socialtilsynet vurderer afspejler de forskellige målgrupper, der er i tilbuddets forskellige 
afdelinger.
Tilbuddet har fortsat eget aktivitetstilbud til de borgere, som profiterer af tæt sammenhæng i dagligdagen og ikke 
profiterer af større skift. 
Tilbuddet er i god proces med at kvalificere dokumentationspraksis og sociailtilsynet vurderer, at tilbuddet med 
fordel, fortsat kan arbejde mere systematisk med opstilling af mål i forhold til borgernes beskæftigelse og 
udviklingspunktet videreføres.

Gennemsnitlig vurdering 3,5

Udviklingspunkter

Socialtilsynet ser tilbuddet med fordel fortsat kan arbejde på større synlighed af den pædagogiske indsats herunder 
mål, som der arbejdes med for at understøtte borgerens beskæftigelse.

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 stillede ved tilsyn i 2018 udviklingspunkt om at tilbuddet med fordel fortsat kan arbejde med større 
synlighed af den pædagogiske indsats, herunder mål, som der arbejde med for at understøtte borgernes 
beskæftigelse. 
Leder svarer i opfølgning, at tilbuddet arbejder fortsat med borgernes motivation for beskæftigelse og dertil 
arbejdes der med mål herfor. Kulturen i tilbuddet er fortsat at hver borger skal op og have en eller anden form for 
beskæftigelse. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet støtter borgerne i at benytte deres potentiale i forhold til beskæftigelse, hvilket 
dog afspejles i mindre grad i dokumentationen. Tilbuddet opstiller i middel grad skriftlige mål for understøttelse af 
borgeres beskæftigelse, hvilket dermed fortsat kan øges. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er i god proces med at udvikle dokumentationspraksis.

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet stiller relevant intern beskæftigelse til rådighed for de borgere, der har 
særlige behov. Tilbuddet er opmærksomme på borgere, som ikke ønsker beskæftigelse, ved at motivere med 
respekt for borgeres standpunkt og egen indsigt i formåen.

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 det i fremsendte eksempler på dokumentation fra to afdelinger fremgår, at 
der er formål omkring beskæftigelse som at have livskvalitet og blive styrket i sociale kompetencer. 
Der ses mål og delmål, som indirekte kan understøtte borgeres beskæftigelse bl.a omkring selvstændighed og 
kommunikation. 

I spørgeskema svarer borgerne, at nogle klarer selv at komme afsted og andre får støtte til morgen vækning og 
bliver fulgt til bussen.
Fra tidligere indgår, at ledelsen oplyser, at der er fokus på, at borgerne er i arbejde, får søvn og har en aktiv fritid. 

Indikator bedømmes uændret til at være opfyldt i middel grad begrundet i, at skriftlige mål for understøttelse af 
borgeres beskæftigelse kan øges. Socialtilsynet anerkender, at tilbuddet er i god proces med at udvikle 
dokumentationspraksis.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.b

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at det i fremsendte eksempler på dokumentation fremgår, at borgerne er i 
beskæftigelse, enten i et beskæftigelses- eller dagtilbud eller ved daglig struktur og praktiske opgaver. 

I spørgeskema svarer halvdelen af borgerne, at de får støtte til fremmøde og halvdelen klarer det selv og er glade 
for arbejdet. Én går ikke på arbejde, men i klub. 

Ledelsen oplyser, at alle borgere i tilbuddet, på nær ca. 5-6 er i beskæftigelse eller dagtilbud. 
På tilsynsdagen møder socialtilsynet tre borgere, som er gået på pension og flere borgere der er i beskæftigelse og 
har fridag.  To borgere er i proces med at finde ny beskæftigelse og oplever at få god støtte til dette fra tilbuddet.
De borgere tilsynet er i dialog med giver udtryk for tilfredshed med deres beskæftigelse. 
På Liselejevej er aktiviteter i dagligdagen fortsat en del af det samlede tilbud.

Tilbuddet har fortsat et dagtilbud, Team Aktiv for de borgere, som har brug for tætte sammenhænge og har svært 
ved at honorere et arbejde, som ligger udenfor matriklen. 5 borgere er tilknyttet dette. 

På baggrund af ovenstående ændres bedømmelsen fra middel grad til i høj grad at være opfyldt.
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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 styrker borgernes udvikling af selvstændighed og sociale kompetencer. Dette 
sker i dialog og ved observation af borgernes ønsker og behov. Borgerne fortæller, at de er blevet bedre til at klare 
konkrete aktiviteter og daglige gøremål mere selvstændigt og det fremgår at tilbuddet skaber positive resultater i 
indsatsen med borgerne. 
Tilbuddet arbejder både med velfærdsteknologi og alternativ og støttende kommunikation som et led i at 
understøtte selvstændighed.

Det er stadig tilbuddets klub T-A-K, der rammen for mange af borgernes muligheder for at møde ligestillede, men 
flere udtrykker også at have kontakter og aktiviteter udenfor tilbuddet. Borgerne støttes individuelt til at have 
kontakt med familie og netværk efter egne ønsker og behov, og tilbuddet understøtter borgerne i at være en del af 
lokalsamfundet. 

Socialtilsynet anerkender positivt, at tilbuddet er i god udviklingsproces omkring dokumentationspraksis og ser, at 
tilbuddet samlet set understøtter indsatserne af konkrete mål, hvor der i mindre grad ses skriftlig løbende 
evaluering. Tilbuddet er i god proces med at udvikle systematisk dokumentationspraksis.
Tilbuddet kan med fordel i højere grad dokumentere løbende inddragelse af borgerne i evalueringer af målene, 
med angivelse af faglige tilgange og metoder, med henblik på at sikre at målarbejdet er konkret og meningsfuldt for 
både borgere og medarbejdere. Udviklingspunkt videreføres. 
Socialtilsynet anerkender at tilbuddet igangsætter ny praksis i en afdeling efter sommer, hvor borgerne inddrages i 
alle aspekter af deres handleplan herunder dokumentationen, og vil nysgerrigt følge dette.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

Tilbuddet kan med fordel i højere grad dokumentere løbende inddragelse af borgerne i evalueringer af målene, 
med angivelse af faglige tilgange og metoder, med henblik på at sikre at målarbejdet er konkret og meningsfuldt for 
både borgere og medarbejdere.
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Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes kompetencer  til at indgå i sociale relationer og opnå 
selvstændighed

Bedømmelse af kriterium

Socailtilsynet vurderer, at tilbuddet styrker borgernes kompetencer for at opnå selvstændighed og udvikle sociale 
relationer for at kunne indgå i fællesskaber. 

Det fremgår, at borgerne har et aktivt liv og indgår i sociale fællesskaber i og udenfor botilbuddet og har god 
kontakt til deres pårørende.

Det fremgår af fremsendte eksempler på dokumentation og dialog med ledelse og medarbejdere, at der arbejdes 
med mål og der følges op på indsatsen. 

Socialtilsynet stillede ved tilsyn i 2018 udviklingspunkt om, at tilbuddet med fordel i højere grad kan dokumentere 
løbende inddragelse af borgerne i evalueringerne i målene, med angivelse af faglige tilgange og metoder med 
henblik på at sikre, at målarbejdet er konkret og meningsfuldt for både borgere og medarbejdere.
Leder svarer i opfølgning, at tilbuddet arbejder med punktet. På temmøder bliver den enkelte borgers mål 
evalueret, her med henblik på metodevalg og tilgange. 
Tilbuddet arbejder fortsat med undervisning på systematisk dokumentationssystem med henblik på at inddrage 
borgerne og opsætte mål. 
Der er lagt vægt på, at borgere udtrykker at de er blevet bedre til konkrete opgaver f.eks. at gøre rent.

Tilbuddet kan med fordel i højere grad dokumentere løbende inddragelse af borgerne i evalueringer af målene, 
med angivelse af faglige tilgange og metoder, med henblik på at sikre at målarbejdet er konkret og meningsfuldt for 
både borgere og medarbejdere. Det vurderes at tilbuddet er i god proces med at udvikle dokumentationspraksis og 
socialtilsynet anerkender den planlagte dokumentationspraksis på Maglehøj. Se evt. tema 3.

Tilbuddet understøtter borgernes aktive deltagelse i lokalmiljøet og det omgivende samfund, og støtter borgerne 
individuelt i forhold til at have kontakt til familie, venner og kærester i det omfang borgerne har ønsker og behov. 
Tilbuddet understøtter overgang fra hjem til botilbud.

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

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at det fremgår både i spørgeskemasvar og dialog med borgerne, at de oplever 
at være blevet bedre til konkrete aktiviteter og gøremål samt oplever at have venner og indgår i sociale 
fællesskaber. 
Eksempelvis skriver borgere, at de er blevet bedre til at logge ind på Ipad, handle ind, lave sine ugeopgaver i 
tilbuddet, rydde op, økonomi, vaske tøj, besøge andre, lave mad og stå op om morgenen og tage tøj på. 
En borger fortæller at have lært at drikke og indgå i sociale sammenhænge, hvilket var en konkret stort ønske for 
borger ved indflytning. 

I fremsendt dokumentation og ved indkig i dokumentation på tilsynsdagen ses, at der er handleplaner med 
indsatsmål. 
Målene er bl.a. opsat i relation til at understøtte og udvikle borgernes selvstændighed og sociale kompetencer. 
I den ene af de fremsendte eksempler ses at der er et delmål og der er opfølgende notater. I den øvrige 
dokumentation ses ligeledes indsatsmål og delmål som alle er knyttet til et indsatsmål.  Eksempel er, at borger skal 
tilbydes plads omkring bordet til frokost i fællesstuen for at motivere til at indtage mere mad. 
Samlet set fremstår dokumentationen med systematik. Delmålene er mindre konkrete og opfølgning er af 
beskrivende karakter og mindre reflekterende omkring tilgange og metoder. 
Det er ikke tydeligt i dokumentationen, hvordan borgerne er inddraget i målsætningsprocessen, men alle borgerne 
svarer i spørgeskema, at de selv er med til at bestemme, hvad medarbejderne skal hjælpe dem med at blive bedre 
til, hvilket borgerne bekræfter i dialogen. 

Medarbejderne på Maglehøj går efter sommer i gang med at inddrage borgerne i alle aspekter af deres handleplan, 
herunder dokumentationen.

Det indgår, at tilbuddet har en medarbejder der er uddannet i IKT som bl.a. anvender Memo Assist, Ipad og 
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boardmaker og at tilbuddet fx anvender skærme med oplysninger, som borgerne selvstændigt kan tilgå om fx hvilke 
medarbejdere der er på arbejde, menu, aktiviteter, billeder mm. 

Med baggrund i ovenstående ændres bedømmelsen af indikatoren til opfyldt i meget høj grad. Der ændres fra 4 til 
5 på baggrund af borgernes oplevelse af at blive støttet ift. egen ønsker og behov.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at borgerne fortæller om, at de deltager i aktiviteter i det omgivende samfund 
ud fra de interesser de har. En borger fortæller at have ledsager som fx følger på shoppe og hyggetur. 

I spørgeskema svarer borgerne, at de deltager i idræt, arrangementer og fester i T.A.K. eller afdelingen og ture 
med pårørende. Flere går i klub, samt loppemarked og bankospil. 
12 ud af 29 svarer at de deltager i fritidsaktiviteter udenfor tilbuddet og 17 svarer nej til at de deltager i 
fritidsaktiviteter. 

Af fremsendt dokumentation fremgår, at borgerne kender nærområdet og fx køber ind. 

Fra sidste tilsyn fremgår det, at flere af afdelingerne er placeret i mindre bysamfund og her giver både 
medarbejdere og borgere udtryk for at være et kendt billede i dagligdagen.
Fra tidligere indgår tillige, at ledelsen oplyser, at en borger ikke længere kan komme ud på køreture på grund af 
økonomiske forhold.

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

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 i bedømmelsen lagt vægt på, at det ses i fremsendt dokumentation og høres i dialog med borgere og 
medarbejdere, at borgerne støttes i at have kontakt til familie og netværk i dagligdagen, efter ønsker og behov.

Ledelse og medarbejdere oplyser, at der er lavet et intro program ved indflytning og forældrene informeres om 
betingelserne. Dette er et led i at understøtte overgang når man flytter hjemmefra, hvilket kan være udfordrende, 
men tilbuddet vurderer at forældrene ofte har en meget nyttig viden om deres pårørende. 

Det indgår fortsat fra tidligere tilsyn, at medarbejderne er opmærksomme på borgernes retssikkerhed og der skal 
ligge tilladelse fra borgerne, hvis medarbejdere drøfter forhold om dem med pårørende. 
Det indgår tillige fra tidligere tilsyn, at tilbuddet tilpasser støtte efter borgernes alder samt ønsker og behov og 
borgere fortæller, at de har besøg af familie, venner og kæreste, ligesom de også besøger dem. For nogle gælder 
at personalet er med til at understøtte denne kontakt. 

Bedømmelse bibeholdes i meget høj grad opfyldt.
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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 afsæt i en bred målgruppe med forskellige diagnoser, alder, 
helbreds- og funktionsniveauer, og at tilbuddet via en individuel anerkendende tilgang og baggrund i relevante 
faglige metoder, samlet set opnår gode resultater. Tilbuddet har et tæt samarbejde med visiterende myndigheder 
omkring borgernes mål og samarbejder relevant med eksterne aktører.

Socialtilsynet konkluderer fortsat, at tilbuddet er i positiv proces i forhold til at dokumentere mål, indsats og 
opfølgning. Det vurderes, at tilbuddet vil kunne optimere arbejdet yderligere, ved at sikre synlighed i faglige tilgange 
og metoder, som understøtter målene, samt større synlighed på opfølgning af mål og indsats med henblik på at 
drage læring og yderligere forbedre indsatsen.

Gennemsnitlig vurdering 4,3

Udviklingspunkter

Socialtilsynet ser tilbuddet med fordel kan arbejde videre med at
- skabe synlighed om valg i de faglige tilgange og metoder ved understøttelse af målarbejdet, med den enkelte 
borger
- skabe større synlighed på opfølgning af mål og indsats med henblik på at drage læring og yderligere forbedre 
indsatsen.

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 afsæt i en bred målgruppe med forskellige diagnoser, alder, 
helbreds- og funktionsniveau og tilbuddet arbejder med en række faglige tilgange og metoder, som vurderes at 
være generiske og relevante. Det vurderes stadig, at særligt den individuelle tilgang, som tilbuddet anvender, med 
et bredt kendskab til tilgange og metoder fører til positive resultater for borgerne og, at det stiller krav til at 
medarbejdernes løbende kompetenceudvikling. Tilbuddet arbejder stadig ud fra en neuropædagogisk forståelse og 
har udviklet fælles sprog herom. 

Det er socialtilsynets indtryk, at alle afdelinger er i god proces med at implementere dokumentationspraksis og, at 
der er en rød tråd i systematikken pba dokumentationssystemet og retningslinjer. Ledelsen følger udviklingen tæt. 

Socialtilsynet stillede ved tilsyn i 2018 udviklingspunkt om, at tilbuddet med fordel kan arbejde videre med at skabe 
synlighed om valg i de faglige tilgange og metoder ved understøttelse af målarbejdet, med den enkelte borger.
Skabe større synlighed på opfølgning af mål og indsats med henblik på at drage læring og yderligere forbedre 
indsatsen.
Leder svarer i opfølgning, at tilbuddet fortsat arbejder med metodevalg på teammøder omkring den enkelte borger. 
Vi forsøger at få vores dokumentationssystem til at understøtte vores metodevalg, målsætning for den enkelte 
borger. Derudover er der teammøder omkring metodevalg, faglige tilgange og dokumentation. 

Socialtilsynet vurderer, at der er sket positiv udvikling i tilbuddets dokumentationspraksis og at der arbejdes videre i 
god proces. Socialtilsynet anerkender tilbuddets projekt på Maglehøj, hvor borgerne skal inddrages i alle aspekter 
af deres handleplan og vil nysgerrigt følge dette.

Socialtilsynet vurderer dermed, at tilbuddets dokumentation er styrket, men ser det som et forsat udviklingspunkt, at 
udvikle dokumentationen med fokus på endnu mere konkrete mål, refleksion og læring, hvilket forventeligt vil kunne 
styrke indsatsen imod at skabe positive resultater. Endvidere synliggørelse i dokumentationen af, hvordan borgerne 
er inddraget i målsætningsarbejdet

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

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddet består af flere afdelinger, hvor der samlet set er bredde i 
målgruppen på baggrund af forskelligt funktionsniveau. Tilbuddets målgruppe er voksne med udviklingshæmning, 
medfødt og erhvervet hjerneskade. 
Jf. Tilbudsportalen er tilbuddets overordnede målsætning, at den enkelte borger udviklinger egne praktiske og 
sociale færdigheder, der styrker den enkeltes selvstændig og selvhjulpenhed i hverdagen. Der lægges vægt på at 
borgerne trives og at alle har mulighed for at indgå i sociale sammenhænge.

I fremsendt materiale oplyser leder, at der er arbejdet med at afklare kerneopgaven som er: At understøtte trivsel 
og udvikling for den enkelte, til at mestre eget liv ud fra de ressourcer og muligheder der er tilstede. 
Leder oplyser videre, at tilbuddet er omhyggelig med at sikre at tilbuddet har de rette kompetencer ift målgruppens 
behov og borgere med andre behov støttes til at flytte, for at sikre udvikling og trivsel. Tilbuddet har en gruppe på 
ca. 10 borgere, hvor funktionsniveauet daler pga aldring. 

I dialog med ledelse og medarbejdere beskrives, at der stadig arbejdes med neuropædagogikken som det faglige 
fundament. Tilbuddet har en neuropædagogisk gruppe, hvor neuropædagogerne får særlig supervision for at kunne 
understøtte deres tværgående videndeling. I øjeblikket har hver afdeling givet gruppen en case, som de 
efterfølgende får respons på. Det opleves at der er en fælles referenceramme, hvor man kan samarbejde på tværs 
af afdelingerne. 

Ledelsen oplyser, at der er fremadrettet fortsat fokus på at styrke fagligheden i alle faggrupperne, herunder den 
strukturelle organisering af arbejdet. 
Tilbuddet har medarbejdere der er uddannet indenfor hhv. seksualitet og IKT som kan videndele på tværs af 
tilbuddet. Der nævnes i beskrivelser og eksempler flere metoder og anvendelse af teknologi. 

Medarbejderne kan give flere eksempler på faglige tilgange og metoder og det er tydeligt, at der tages 
udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og muligheder. Det sikres at borgerne oplever små succeser hele 
tiden. 
Eksempelvis fortælles om borger, som har opnået indsigt i egne behov og opnået større trivsel ved at der nu kun 
opsættes boardmaker for en dag ad gangen i ugeskemaet. 
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Borger har lært at anvende rejsekort og er blevet selvstændig i dette, pba struktur og forberedelse. 
Borger fortæller også selv glad om dette, og om hvordan det støtter til en god hverdag med mindre stress. 

På Liselejevej anvendes fx trafiklysmodellen for løbende at vurdere borgers tilstand og dermed fremme trivsel. 
Samt signalord og eksemplariske sætninger. 
På Maglehøj skal borgerne efter sommer inddrages i deres egen handleplan og dokumentationen, for at skabe 
tryghed og ejerskab til det der skrives og noteres om den enkelte borger. 
På Tømmerpladsvej arbejdes der målrettet med at borgerne øver færdigheder som fx madlavning, hvor der 
anvendes guiding og mobil til indkøbsliste.
Tilgange og metoder ses beskrevet i den fremsendte dokumentation

Ved rundvisning ses brug af visuelle løsninger, som tavler og skærme i nogle af afdelingerne. 

Det fremgår af fremsendt dokumentation og indkig i dokumentation på tilsynsdagen samlet set, at indsatsplaner 
med de opsatte mål, fokuserer konkrete handlinger og i mindre grad reflekterer metoder og tilgange til arbejdet med 
indsatserne. Det samme fokus ses i opfølgende noter og i evaluering af indsats. 

Bedømmelsen bibeholdes 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.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddet har arbejdet med at udvikle dokumentationspraksis siden sidste 
tilsyn og ledelsen oplyser, at Botilbuddene har samlet 12 superbrugere, heraf 7 superbrugere på Trekløveret, i 
Sensum som er med til at styrke implementeringen af den systematiske dokumentation. 
I afdeling Maglehøj er der en medarbejder der er administrator og kan støtte op om dokumentationen. 

I fremsendt dokumentations ses, at tilbuddet arbejder med en systematik, hvor borgernes funktionsniveau er 
kategoriseret og beskrevet efter ICF, hvilket beskriver hvad borgerne kan og ønsker i et helhedsorienteret 
perspektiv. Der er start, evaluerings- og slutdato for indsatsmålene. Der er opstillet delmål, i relation til indsatsmål, 
som tilbuddet kalder: Basisoplysninger for delmålet. Heri fremgår fremgangsmåde og metode samt start-, 
evaluerings og slutdato. 
Det ses, at der er opnået positive resultater hvilket også fremgår af dialogen med de borgere tilsynet har talt med 
samt af spørgeskemasvar fra borgere. Dette afspejles i mindre grad i de fremsendte opfølgende notater. 

Medarbejderne fremstår reflekterede omkring det at dokumentere og fortæller at det giver god mening. Bl.a. er flere 
borgere afhængige, af at medarbejderne kan videndele på baggrund af dokumentation. Der anvendes spiderweb 
for at danne overblik over, hvor meget der er dokumenteret på de enkelte delmål. Der reflekteres over delmål på 
teammøder og der scores ift. den indsats der ydes i forbindelse med opgaven. For nogle borgere arbejdes med 
kvikmål, som er mål der kan opstilles og indfries indenfor 14 dage. 
Socialtilsynet er betrygget i, at der pågår god udviklingsproces imod ensrettet og systematisk 
dokumentationspraksis.
En afdeling har stadig netværksproblemer.

Socialtilsynet anerkender tilbuddets arbejde med at implementere systematisk dokumentation og ændrer 
bedømmelsen fra middel grad at være opfyldt i høj grad, hvor tilbuddet kan arbejde videre med at udvikle 
dokumentationen med fokus på refleksion og læring, hvilket forventeligt vil kunne styrke indsatsen med at skabe 
positive resultater.

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

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at 24 ud af 29 borgere i spørgeskema svarer, at der er noget de er blevet 
bedre til, mens de har boet i tilbuddet og giver eksempler på konkrete aktiviteter og daglige gøremål, som de kan 
udføre selvstændigt som ADL og deltagelse i sociale og idræts aktiviteter.

Leder oplyser, at tilbuddet mangler bestillinger på ca. 4-5 borgere. Det er ikke alle borgere der har 
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handleplansmøde hvert år. Det ses i fremsendt dokumentation, at der er opdateret bestilling fra visiterende 
kommune.  I dokumentationen ses eksempler på indsatsmål, og det fremgår af evaluering at der sker positiv 
udvikling for borgerne i henhold til indsatsmålene. Borgerne udvikler fx selvstændighed og er aktive og deltagende 
ud fra formåen som at passe enkelte opgaver i eget hjem, og have besøg af venner og støttes i anvendelse af Ipad.
I øvrigt indgår det, at det ses af beskrivelserne af borgernes funktionsevne kategoriseret efter ICF, at borgerne 
støttes til at være så selvhjulpne som muligt og have livskvalitet. 

Ledelsen oplyser ved tidligere tilsyn, at afdelingerne er på forskellige niveauer, i forhold til at se på bestillingerne og 
opstille delmål samt dokumentere herpå. Nogle borgere kan nøjes med handleplan hvert andet år og nogle har 
behov hvert halve år. Tilbuddet har et tæt samarbejde med myndighed om mål.

På baggrund af ovenstående ændres bedømmelsen fra middel grad til i høj grad at være opfyldt. Der er lagt særlig 
vægt på borgernes oplevelse af at være i udvikling og at det ses i dokumentationen, som tilbuddet er i god proces 
med at udvikle.

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 giver oplysning om, at der bl.a. samarbejdes med 
demenskonsulenter, og kontaktpersonerne støtter borgerne i at komme til egen læge en gang om året. Der er 
samarbejdet med VISO i enkelte sager samt andre eksterne aktører, når det er relevant. Endvidere samarbejdes 
med borgernes beskæftigelsestilbud. 

På baggrund af ovenstående ændres bedømmelsen fra høj grad til at være 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 tilbuddet understøtter borgernes trivsel og herunder både fysiske og mentale sundhed 
med relevante indsatser og faglige tilgange og metoder. Borgerne oplyser at de trives og er glade for den støtte og 
hjælp de får.
Tilbuddets målgruppe er stadig under forandring med hensyn til alder, helbred og funktionsniveau, hvilket tilbuddet 
har øget opmærksomhed rettet mod, for at sikre trivsel.
Socialtilsynet vurderer, at omgangstonen på tilbuddet generelt er meget anerkendende og respektfuld.

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser relevant og der følges op og 
sparres, for at skabe læring og forbedring af indsatserne. Magtområdet og grænsetilfælde reflekteres på møder og 
der introduceres til området.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger overgreb mod og mellem borgerne gennem den pædagogiske 
indsats og ud fra et individuelt kendskab til borgerne. Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet har arbejdet med 
medborgerskab og selvbestemmelse i 2018 og, at det er en integreret del af tilbuddets pædagogiske kultur. 
Tilbuddet sikrer stadig, at borgerne med støtte har adgang til relevante sundhedsydelser.

Gennemsnitlig vurdering 4,9

Udviklingspunkter

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set understøtter borgernes selv- og medbestemmelse og vurderer at 
tilbuddet har opmærksomhed på betydningen af kommunikationen, samt den individuelle tilgang. Medarbejdernes 
faglige og mellemmenneskelige tilgange og metoder faciliterer borgernes indflydelse på beslutninger vedrørende 
dem selv og hverdagen i tilbuddet. 

Det vurderes, at tilbuddets fokus på medborgerskab og medbestemmelse er relevant, som der kan opstilles 
milepæle for, så det bliver tydeligt for borgerne, hvad de kan have indflydelse på i relation til begreberne samt på, 
hvordan tilbuddet kan operationalisere dem.

Endelig vurderer socialtilsynet, at omgangstonen på tilbuddet generelt er anerkendende og respektfuld, men at der, 
særligt på Tømmerpladsvej, med fordel kan være fokus på borgers oplevelse af om der tales pænt til borgeren i alle 
situationer.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at langt hovedparten af borgerne i spørgeskema svarer, at medarbejderne 
snakker ordentligt til borgerne og langt hovedparten oplever at medarbejderne lytter. 

Medarbejderne oplyser, at der kan være udfordringer ift. de unges løsrivelse fra de pårørende, da de pårørende har 
viden om borgerne som er værdifuldt for tilbuddets samarbejde med borgerene. 
Tilbuddet har udviklet et intro program, hvor forældrene informeres om betingelserne.

Socialtilsynet stillede i 2018 udviklingspunkt om fokus på borgers oplevelse af situationer på Tømmerpladsvej, hvor 
ikke alle medarbejder taler pænt til borger.
Det fremgår af bemærkninger i spørgeskema, at en borger på Præstebrovej oplever at vikarer og nattevagter ikke 
altid taler ordentligt til borger og at medarbejderne kan være lidt stressede og man kan være uenig med 
medarbejderne.

På baggrund af ovenstående bibeholdes bedømmelsen i høj grad opfyldt.

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

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at alle borgerne i spørgeskema og i dialog svarer, at de selv bestemmer, hvad 
medarbejderne skal hjælpe borgerne med at blive bedre til. 

Socialtilsynet stillede i 2018 udviklingspunkt om, at tilbuddet kan reflektere over at opstille milepæle for 
medborgerskab og medbestemmelse, så det bliver tydeligt for borgerne, hvad de kan have indflydelse på i relation 
til begreberne samt på, hvordan tilbuddet kan operationalisere dem.
Leder svarer i opfølgning, at medborgerskab og medbestemmelse er et tema, som har været behandlet i hele 2018
 for alle medarbejdere. Det er en del af den pædagogiske hverdagspraksis/kultur. Der bliver løbende afholdt  
husmøder/borgermøder, hvor hver borgers stemme bliver hørt. 
I de pædagogiske handleplaner bliver hver borger også hørt i det de deltager i handleplansmøder. 

Ledelsen oplyser, at selvbestemmelse er et stort og vigtigt område. Man lader medarbejderne komme med gode 
ideer til, hvordan de kan inddrage borgerne i deres eget liv, som et led i at sikre at der arbejdes med kerneopgaven. 

Fra dialog med ledelse og medarbejdere høres eksempler på, at borgerne inddrages i handleplansarbejde og har 
indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet. Eksempelvis køber en borger sodavand 
hver aften, hvor kontaktpersonen måske synes det skulle være danskvand og fortæller om borger der nyder frihed 
til at købe hvad borger har lyst til. 
Der er lagt vægt på ledelsens og medarbejdernes oplysninger om den meget individuelle tilgang og 
kontaktpersonsordning, hvor den enkelte borger mødes i deres ønsker og behov samt at der løbende reflekteres 
over dilemmaer mellem selvbestemmelse og omsorgspligt. Eksempelvis har en borger tendens til at drikke mange 
øl, hvor det kan være problematisk i fællesskabet. 

Socialtilsynet bemærker, at inddragelse af borgerne kan styrkes i dokumentationen. Medarbejderne oplyser, at 
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Maglehøj igangsætter projekt efter sommer, hvor borgerne skal være med til at dokumentere. 

Bedømmelsen bibeholdes opfyldt i meget høj grad.

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at borgerne trives i tilbuddet ud fra de udsagn de udtaler ved tilsynet samt 
spørgeskemasvar. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og har opmærksomhed på 
kost, motion, seksualitet og deltagelse fællesskaber. 

I vurderingen indgår, at ledelsen lægger vægt på, at alle borgere kommer op og har aktiviteter i deres hverdag og 
borgerne vurderes ud fra en ICF kategorisering, hvilket tilgodeser, at komme hele vejen rundt om borgernes behov 
og potentiale. I ledelsen er ansat afdelingsleder med sundhedsfaglig baggrund som går på tværs i tilbuddet, hvilket 
vurderes kan være med til at fremme sundhedsperspektivet yderligere. 
Tilbuddet støtter fortsat borgere der relevant ønsker at fraflytte og afprøve ny boform. 

Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet har opmærksomhed på problematikker omkring de forhold, at flere 
borgere bliver ældre og overvægtige og enkelte borgere er alvorligt syge og det vurderes, at tiltag som §83 ydelser, 
samarbejde med læger og sundhedsaftaler med borgerne er relevante tiltag. Tilbuddet er ligeledes opmærksom på 
det dilemma, der kan være mellem omsorgssvigt og strukturel magt og har drøftelser heromkring, samt arbejder 
med metoder til at motivere borgerne til sund livsstil.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Der er lagt til grund, at langt hovedparten af borgere i spørgeskema samt i dialog på tilsynsdagen svarer, at de er 
glade for at bo i tilbuddet, samt at de trives med den støtte og hjælp de modtager fra medarbejderne og borgerne 
imellem. 
I spørgeskema svarer 15 ud af 28, at de andre borgere er rolige og venlige og 8 svarer for det meste og 5 svarer, 
nej ikke altid. Borgerne fra Præstebrovej skriver i bemærkninger, at man kan blive urolig over de andres larm og der 
kan være enkelt borger man er utryg ved. Man kan blive uvenner og skændes over uenigheder, hvor særligt larm 
og høj musik nævnes. I bemærkninger til, hvad der kunne ønskes anderledes, beskrives at de andre beboere 
kunne være bedre til at skrue ned for fjernsynet og lukke dør efter kl. 22 og en vil gerne have mere tilsyn fra 
nattevagterne i tilfælde af anfald.  
En borger fortæller om gerne at ville fraflytte og får støtte til den proces. 

Tillige indgår, at medarbejdere og leder fortæller, at borgerne trives, og er glade for den hjælp de får. De har 
dynamikker mellem sig, som kan være uhensigtsmæssige. Tilbuddet har haft borgere der er hjulpet videre for at 
kunne være i bedre trivsel. En borger påvirker de øvrige borgeres trivsel og isoleres af den grund.
For at vurdere borgernes trivsel i det daglige, ses efter humør og der observeres på adfærd samt tilbydes samtaler.
Tilbuddet har opmærksomhed på borgere der ældes og får øget behov for pleje-omsorg. 

Der observeres på dagen for tilsynet trivsel og tryghed under borgernes ophold i fællesrum og private boliger. 

Bedømmelsen ændres fra høj grad til at være opfyldt i meget 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

Indeværende tilsyn giver indtryk af at borgerne får støtte til adgang til relevante sundhedsydelser og det vurderes at 
støtten ydes stabilt og relevant i forhold til borgernes behov. 
Dette er samstemmende med oplysninger fra sidste tilsyn og på den baggrund ændres score fra 4 til 5 og 
bedømmes opfyldt i meget høj grad.
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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

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at det fremgår i dialog med ledelse og medarbejdere og ved eksempler, at 
tilbuddet arbejder med at styrke borgernes fysiske og mentale sundhed. 

Fx arbejdes der på Maglehøj med motivation for cykling og svømning og der trænes til løb. Der er fokus på sund 
kost og der laves mad, hvor borgerne deltager for på den måde at inspirere til at menuen indeholder sunde 
ingredienser.
Endvidere arbejdes der med emner som alkohol og rusmidler i samarbejde med borgerne, som er unge. 
På Liselejevej kan borgerne ikke selv udtrykke, hvad de gerne vil spise, så her arbejdes der ud fra at 
medarbejderne er rollemodeller som borgerne kan spejle sig i.
I team 1 har borgerne på skift maddag og vælger menu ud fra billeder. Der støttes generelt ved at den sunde mad 
er tilgængelig. 
I Opgangen har der være afholdt temadag om mad og sundhed med facilitator.

Tilbuddet er generelt opmærksomme på at styrke borgernes mentale sundhed gennem aktivitet og deltagelse i 
individuelle og fælles aktiviteter ud fra den enkeltes formåen. Eksempelvis aktivitetstilbuddet T.A.K., ferieture, 
fællesspisning og aktiviteter. Medarbejderne opmærksomme på, at der kan være behov for afskærmning, gåture til 
samtale, samt beboermøder, hvor det drøftes, hvordan man er en god kammerat. De er ligeledes opmærksomme 
på at give borgerne redskaber til at klare konflikter mellem dem. 

Af eksempler nævner medarbejdere og ledelse, at en borger i team 1 får fysisk kontakt, hvilket beroliger borger.
I team 2 er borger tilbudt ekstern seksualvejledning for støtte til at opretholde grænser og medarbejderne reflekterer 
borgernes seksualitet i det omfang der er behov på fx personalemøder for bedst muligt at kunne støtte til sunde 
forhold.

Tilbuddet har intern seksualvejleder der kan gå på tværs i tilbuddet. 

Bedømmelsen bibeholdes opfyldt i meget høj grad.

Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger magtanvendelser og håndterer eventuelle magtanvendelser med 
opfølgning. Tilbuddet reflekterer grænsetilfælde og justerer indsatserne, så der arbejdes med pædagogiske 
løsninger for at fremme borgernes udvikling og trivsel. 

Socialtilsynet stillede i 2018 opmærksomhedspunkt angående anvendelse af babyalarm og kameraovervågning. 
Tilbuddet arbejder med pædagogisk løsning, og der anvendes ikke længere babyalarm eller kameraovervågning. 
Opmærksomhedspunktet bortfalder og socialtilsynet anerkender tilbuddets håndtering af sagen.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet bør indhente forhåndsgodkendelse for lamper der blinker i vagtrum, når 
borgerne på Liselejevej døre åbnes. Endvidere ser socialtilsynet at tilbuddet kan overveje om særligt én af borgerne 
er velplaceret, grundet de fysiske rammer i relation til borgers behov for støtte og omsorg, men også udvikling og 
trivsel.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

Tilbuddet har siden sidste tilsyn indberettet to magtanvendelser i 2018  og en i 2019. 
Den ene er kendt ikke lovlig og vurderes ikke som mindste indgribende og ledelsen oplyser, at der er fulgt op og 
handlet, således at pædagogisk indsats fremadrettet understøtter at magtanvendelser undgås ift. pågældende 
borger, ved kompetente medarbejdere. 
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Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddet har fjernet babyalarmer samt kameraovervågning fra afdeling 
Liselejevej og arbejder med pædagogisk indsats samt udredning. Ledelse og medarbejdere oplyser, at processen 
er god og særligt den ene borger trives med den pædagogiske indsats der har erstattet overvågning. 
Der pågår proces omkring anden borger, for at finde den rigtige indsats, hvor der for nuværende runderes ved 
nattevagt samt pågår udredning mhp at afdække borgers behov.
Der anvendes lamper der lyser i vagtværelse når borgernes yderdøre åbnes. Der er ikke søgt om 
forhåndsgodkendelse. 

I øvrigt indgår fra tidligere, samstemmende med indeværende tilsyn, at fra dialog med ledelse og medarbejdere 
fremgår det med eksempler, at tilbuddet via den pædagogiske indsats understøtter at magtanvendelser undgås. 
En afdeling registrerer borgernes dagsform i relation til trafiklys-modellen og i andre afdelinger gives der redskaber 
til borgerne for at de mere selvstændigt kan klare eventuelle konflikter borgerne i mellem og tilbuddet ser positive 
resultater af indsatserne. Ledelsen oplyser, at der er dynamikker borgerne i mellem som kan være 
uhensigtsmæssige.  Medarbejderne fortæller om deres fokus på kommunikationen og den individuelle tilgang samt 
flere metoder til at forebygge konflikter og at de har fokus på emner som omsorgspligt og omsorgssvigt, herunder at 
kendskabet til borgerne, er med til at undgå magtanvendelse.

På baggrund af ovenstående ændres bedømmelsen fra middel grad til i meget høj grad at være opfyldt.

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

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at indberettede 3 magtanvendelser siden sidste tilsyn er korrekt håndteret, dog 
er én uden ledelsespåtegning, hvilket tilbuddet oplyser er en fejl og vil fremsende den rigtige version til 
socialtilsynet. 
Medarbejdere er bevidste om, hvordan magtanvendelser dokumenteres og ledelsen oplyser at eventuelle 
magtanvendelsesindberetninger drøftes, hvilket der ses eksempel på i fremsendt materiale. 

Ledelsen oplyser, at der er fulgt op ift. magtanvendelse der ikke var lovlig.
Der er udarbejdet rammer for introduktion og opkvalificering i lovstof og dokumentation.
Det fremgår, at tilbuddet har afholdt temadage, hvor bl.a. magt, omsorg og medbestemmelse er drøftet.

Bedømmelsen ændres fra høj grad til i meget høj grad opfyldt.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger vold og overgreb.
Ledelse, medarbejdere og borgere oplyser, at der generelt ikke forekommer overgreb i tilbuddet.

Det fremgår, at der arbejdes med individuelle indsatser med socialfaglige metoder fx observation, Low arousal 
tilgang og støttende samtaler, som virker forebyggende. 
På Maglehøj støttes borgerne til at indgå i fællesskaber, hvilket vurderes at være forebyggende og der kan drøftes 
interne forhold, som fx høj musik på beboermøder. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet, ud fra den systematiske registrering af hændelser arbejder med at danne 
overblik og mulighed for refleksion og justering af indsatser, og ledelsen oplyser, at der følges op, også hvis det ses 
at en medarbejder ikke har de rigtige kompetencer ift. borgere der kræver særlig indsats.
Det fremgår dog ikke tydeligt af voldsskemaerne om det er vold og overgreb mod medarbejdere eller borgere der 
registreres. Dette kan tilbuddet med fordel angive og sikre at alle hændelser registreres.

Socialtilsynet bemærker, at enkelte borgere, både ved tidligere og indeværende tilsyn, gør opmærksom på at det 
ikke er alle medarbejdere der taler ordentligt til borgerne. Herunder vikarer og nattevagter.

Indikator 07.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller 
overgreb i tilbuddet.
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Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at det af fremsent materiale fremgår, at tilbuddet registrerer hændelser i de 
enkelte teams og afdelinger på voldsskemaer, ud fra en kategorisering ift. 1.2. og 3. grad. i henhold til fx riv, hiv, 
niv, nærved, bid, trusler, kast med genstande
Der er ikke forekommet 3. grads hændelser i 2018 og i perioden 01.01.2019 til 11.06.2019.
Samlet set forekommer hændelser af 2. grad oftest og det ses, at det er enkelte borgere i de forskellige teams og 
afdelinger, der er registreret hændelser om. 
Der ses eksempel på refleksion af hændelser i teammødereferater, og i det ene referat beskrivelse af, hvordan 
teamet vil arbejde med forebyggende indsats. Der ses ikke opfølgningsdato.

I spørgeskema svarer 15 ud af 28, at de andre bebeboere altid er rolige, 8 svarer for det meste og 5 svarer, nej ikke 
altid. 
I bemærkningerne fremgår, at der er mange der hygger sig sammen, men at det også kan komme til et skænderi fx 
omkring høj musik eller ved uenighed. Der nævnes også utryghed omkring enkelte borgere. Det beskrives også at 
man kan sige undskyld. 
De borgere tilsynet taler med fortæller, at de er trygge og at de får hjælp fra medarbejderne, hvis der opstår 
konflikter. 
Borger på Tømmerpladsvej fortæller om at trække sig til privat bolig, hvis der er uro i tilbuddet om aftenen og 
snakker med medarbejderne om det. 

Socialtilsynet vurderer fortsat, med baggrund i interview af ledelse og medarbejdere, at der er opmærksomhed på 
og der ydes en pædagogiske indsats for at undgå der forekommer vold eller overgreb i tilbuddet. 

Fra tidligere indgår, at ved dialog med borger og leder på Tømmerpladsvej fremgår det, at er givet anvisning til at 
sikre, at borgerne støttes i aftaler, så "venner" de ikke ønsker skal komme besøg i aftentimer, kan afvises og der er 
opsat telefonnummer til politiet på en tavle i fællesrummet. Socialtilsynet oplever fortsat samtidig, at det er et 
dilemma, da der ikke er medarbejdere tilstede i sene aftentimer.

Bedømmelsen ændres fra 4 til 5 til i meget høj grad at være opfyldt.
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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 tilbuddets daglige drift og udvikling varetages kompetent af en ledergruppe med 
pædagog- og sundhedsfaglige kompetencer. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er i god proces med at udvikle organisationen blandt andet i forhold til 
dokumentationspraksis, ændringer i målgruppen og medborgerskab og medbestemmelse for borgerne, og har en 
stabil og engageret medarbejdergruppe, som godt fundament herfor. 
Socialtilsynet vurderer fortsat, at tilbuddet kunne have gavn af løbende supervision til alle afdelinger for videndeling 
og refleksion.
Personalegennemstrømningen er lav og sygefraværet højere end på sammenlignelige tilbud. Socialtilsynet 
vurderer, at tilbuddet kan have fokus på at nedbringe sygefravær, hvilket ledelsen er opmærksom på. 
Tilbuddet har vikarkorps og vikarer introduceres og har adgang til dokumentation.

Gennemsnitlig vurdering 3,9

Udviklingspunkter

- Fokus på at nedbringe sygefravær
- Sikre supervision til alle afdelinger.

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en kompetent ledelse, som har erfaring og viden om målgruppen både i et 
pædagogisk og et sundhedsfagligt perspektiv. Ledergruppen er atter fuldtallig og medarbejderne oplever at 
ledelsen er anerkendende og tilgængelig. 
Samlet vurderer socialtilsynet, at der er et stort engagement i organisationen forankret omkring borgernes udvikling 
og trivsel. 

Socialtilsynet stillede ved tilsyn i 2018 udviklingspunkt om, at det anbefales, at tilbuddet udarbejder et systematisk 
overblik over de indskrevne borgeres visitationsgrundlag/problematikker, således, at der gives tilbuddets ledelse et 
metaperspektiv. 
Det vurderes, at tilbuddet har arbejdet med udviklingspunktet, og har et godt overblik over indskrevne borgere. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet kunne have gavn af løbende supervision til alle afdelinger, for videndeling og 
refleksion.

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 i bedømmelsen lagt vægt på, at ledergruppen er fuldtallig, hvor der 1. maj 2019 er ansat ny afdelingsleder 

22

Tilsynsrapport



med sundhedsfaglig baggrund, fysioterapeut. Herudover har lederne i gruppen pædagogfaglig baggrund. 
Tilbudsleder har været ansat i 9 år. 
Det fremgår af fremsendt materiale, at en leder har læst modul i ledelse, Det personlige lederskab. 

Socialtilsynet stillede i 2018 udviklingspunkt om, at tilbuddet kan have fokus på tilgængelighed og synlighed af 
ledelsen på alle afdelinger. 
Leder svarer i opfølgning, at vi arbejder fortsat med synlighed af ledelse på alle afdelinger. Der er udsendt mail til 
alle medarbejdere omkring deltagelse på teammøder. 

Medarbejderne oplyser at, ledelsen har håndteret afdelingsleders langtidssygefravær godt og der er stor tilfredshed 
med ny afdelingsleder som er synlig i hele tilbuddet. Medarbejderne oplever sig husket, set, anerkendt og prioriteret 
og oplever samlet set at ledelsen er tilgængelig og løber stærkt. 
Medarbejderne sætter pris på, når afdelingsledelsen har en faciliterende tilgang.

Det indgår fra tidligere, at ledelsen ser at ledelsesspændet er blevet større og det får indvirkning på, blandt andet 
deres tilstedeværelse, og dermed synlighed i enhederne. 

Det fremgår på Tilbudsportalen, at der ikke er større ændringer på tilbuddet det kommende år (2019).
Tilbuddet arbejder struktureret bl.a. med årshjul, jf materiale. Der er udarbejdet APV, hvor det ikke fremgår, 
hvordan der arbejdes med indsatser. 
Andre tilsyn, som Fødevarer og Brand, har ingen bemærkninger. 

Bedømmelsen ændres fra høj grad til i meget høj grad opfyldt.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.b

Socialtilsynet stillede i 2018 udviklingspunkt om, at have fokus på supervision for nogle af afdelingerne.
Leder svarer i opfølgning, at der er afsat midler til supervision til alle teams.

Medarbejderne oplyser, at på Maglehøj og Tømmerpladsvej er der aftaler for hele året med ekstern supervisor.
Teamene på hhv. Liselejevej og Præstebrovej har ikke haft ekstern supervision og er uklare omkring, hvordan det 
opnås.
Én gang årligt er der supervision, men kun når vi ansøger. Medarbejderne giver eksempel på sagssupervision, hvor 
de fik gode ideer til at komme videre.
Leder oplyser i høringssvar, at én gang årligt får hvert team tildelt 16.000 kr. til supervision. I indeværende år har 
Liselejevej endnu ikke haft ekstern supervisor, men har en aftale i efteråret. 

Leder oplyser, at der i 2018 var forbrugsstop, hvor man i enighed med medarbejderne stoppede for supervision. I 
2019 er der atter afsat midler til supervision i budgettet, som forventes at blive brugt til formålet. 
Der har været samarbejde med VISO i enkelte sager. 

Leder oplyser, at ledergruppen benytter supervision. Har i indeværende år ikke haft ekstern supervisor i lederteam 
regi. 

Bedømmelsen bibeholdes i middel grad opfyldt, hvor socialtilsynet lægger vægt på, at ikke alle 
medarbejdere/teams modtager kontinuerlig supervision.

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. 
Der er i vurderingen lagt vægt på, at borgerne i dialog og spørgeskemasvar giver udtryk for at få hjælp og støtte i 
det omfang de har behov for det. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en stabil medarbejdergruppe med lav personalegennemstrømning og et 
sygefravær der stadig er højere end på sammenlignelige tilbud.
Ledelsen oplyser, at sygefraværet har årsag i 3 barsler og langtidssygdom, hvor der har været ansatte i vikariater 
og vikarkorps til at dække for sygefraværet, og oplever dermed ikke det har belastet borgerne. Medarbejderne 
oplever ikke et højt sygefravær. Ledelsen vurderer, at sygefraværet er lavere i 2019. 

Tilbuddet har stadig ansat enkelte medarbejdere med specifikke sundhedsfaglige kompetencer. Tilbuddet har pr. 
maj 2019 ansat afdelingsleder med sundhedsfaglig baggrund. 
Tilbuddet har hovedsageligt uddannet pædagogisk personale og en mindre grad af ufaglærte fordelt på 37 
pædagoger på 1.283 timer/uge og 19 medhjælpere på 605 timer/uge, jf. Tilbudsportalen. Tilbuddet formår stadig 
generelt at have et højt fagligt niveau bl.a. ved struktureret introduktions- og mentorordning.

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

Der er i bedømmelsen stadig lagt vægt på, at jf. Tilbudsportalen er hovedparten af medarbejderne uddannet 
pædagoger, dog også en del medhjælpere. Der er ansat 37 pædagoger på 1283 timer og 19 pædagogiske 
medhjælpere på 605 timer og 1 SSA samt 4 med øvrige funktioner. 

Ledelsen oplyser, at da borgerne bliver ældre er der et behov for at have flere sosu assistenter ansat. I øjeblikket er 
der ca. 10 borgere med et faldende funktionsniveau. 
Tilbuddet samarbejder med hjemmeplejen ift. borgere med pleje-omsorgs og sundhedsfaglige behov. Ledelsen har 
plan om at udvide dette samarbejde. 

Det fremgår, af svar i spørgeskema, at langt hovedparten af borgerne oplever at medarbejderne har tid til at snakke 
og de borgere tilsynet møder på tilsynsdagen giver udtryk for høj grad af tilfredshed med den støtte de modtager og 
den hjælp de får. 

Vagtplan og om der er nattevagt eller ej i den enkelte afdeling, er tilrettelagt ud fra borgernes funktionsniveau.
Medarbejderne oplyser, at på Liselejevej er dagvagterne atter planlagt fra kl. 7-22 for at borgerne kan trives godt. 
Det er borgernes behov der styrer planen. 
På Tømmerpladsvej oplyser medarbejder at der opleves at være tid nok. Der er dækket ind fra kl. 7-21 i 
hverdagene og i weekender fra kl.9-21. Planen er at der fremad kun skal være en medarbejder i afdelingen fra kl. 9
-21.

Tilbuddet anvender vikarer blandt andet på baggrund af et højere sygefravær. Leder oplyser, at da det er en stor 
arbejdsplads må der påregnes barsel-sygefravær.

Bedømmelsen bibeholdes opfyldt i høj grad, begrundet i borgertilfredshed og generelt højt fagligt niveau.

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

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at personalegennemstrømning i 2018 er 9,5%, hvor den i 2017 var 14,55% og 
dermed faldet.
Det fremgår af fremsendt dokumentation, at i perioden 01-06-2018 til 01-06-2019 er i alt 7 ansatte fratrådt og 6 
ansatte er tiltrådt.
Indikatoren bedømmes uændret til i meget høj grad at være opfyldt.

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

Bedømmelse 2 (i lav grad opfyldt)
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Bedømmelse af Indikator 09.c

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at det gennemsnitlige sygefravær i 2018 er 23,44 dage, hvor det i 2017 var 
20,2 dage pr. ansat i gennemsnit. 
Bedømmelsen bibeholdes og er opfyldt i lav grad.

25

Tilsynsrapport



      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 fortsat, at tilbuddet har medarbejdere med kompetencer, der samlet set matcher borgernes 
behov og tilbuddet arbejder med at styrke kompetencerne. De faglige tilgange og metoder fører stadig til positive 
resultater og borgerne mødes af anerkendende og respektfulde medarbejdere, der bringer borgerne livskvalitet. 
Tilbuddet har stadig en bred målgruppe ift. funktionsniveau, som stiller krav til, at kompetencerne kan tilgodese den 
enkelte borger og samtidig dække bredden i henhold til diagnoser, alder, helbreds- og funktionsniveau. 
Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne profiterer af at sparre på tværs af tilbuddet og videndele, og ledelsen 
arbejder med at styrke tværgående og faglige strukturer samt superbrugere.
Socialtilsynet er enig med ledelsen i, at det kan overvejes om der er behov for flere medarbejdere med 
sundhedsfaglig baggrund ift. særligt aldrende borgeres behov for pleje og omsorg.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

Socialtilsynet er enig med ledelsen i, at det kan overvejes om der er behov for flere medarbejdere med 
sundhedsfaglig baggrund ift. særligt aldrende borgeres behov for pleje og omsorg.

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til tilbuddets metoder. 
Medarbejderne har relevant uddannelse og erfaring med målgruppen. 
Tilbuddets medarbejdere får løbende tilført muligheder for uddannelse. 
Der er introduktions- og mentor program for nyansatte, herunder vikarer.
Tilbuddet har superbrugere i dokumentationssystemet, en neuropædagogisk tværgående gruppe, seksualvejleder 
og IKT medarbejder, der alle kan videndele på tværs af tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne profiterer af fællesmøder og kan beskrive positiv effekt heraf. 

Ledelsen er opmærksom på ændringer i målgruppens behov, fx ved aldring samt er i proces omkring, hvordan der 
kan være et tværfagligt samarbejde herom. Socialtilsynet er enig med ledelsen i, at det skal overvejes om tilbuddet 
har behov for flere medarbejdere med sundhedsfaglig baggrund, bl.a. da flere borgere ældes og taber funktioner og 
dermed får et stigende pleje og omsorgsbehov.

Indikator 10.a Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og 
erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder.
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Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.a

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at medarbejdergruppen består af 37 pædagoger på 1283 timer og 19 
pædagogiske medhjælpere på 605 timer og 1 SSA samt 4 med øvrige funktioner. 

Af fremsendt materiale fremgår, at 2 medarbejdere har været på 5 dages sanseintegrations grundkursus, kursus i 
brand og førstehjælp, 1 medarbejder har været på 3 dages praktikvejleder kursus. Opkvalificering af 
neuropædagogisk team med ekstern underviser og facilitator 4 gange årligt. Supervision i teamene. 1 medarbejder 
er opstartet på seksualvejlederuddannelsen. En medarbejder oplyser at være blevet uddannet i IKT. 
Endvidere har der været afholdt fællesmøder om temaer som kerneopgave, magt, omsorg og medbestemmelse og 
dokumentaion. 

Ledelsen oplyser adspurgt, at der i 2018 var budgetteret med 0,8% af omsætning til kompetenceudvikling, hvor det 
i regnskab fremgår at der er brugt 0,3%, omhandler besparelser. I 2019 er der atter afsat 0,76% til  
kompetenceudvikling. 

Socialtilsynet stillede i 2018 udviklingspunkt om, at medarbejderne gerne yderligere vil sparre på tværs af tilbuddet 
og videndele, hvilket tilbuddet kan reflektere over muligheden for.
Leder svarer i opfølgning, at der er uddannet seksualvejleder, der videndeler på tværs af tilbuddene, 
neuropædagogerne afholder kontinuerligt møder, der er superbrugere i Sensum. Der er tværgående fora, der 
skaber ny viden og inspiration. Derudover er der ansat en leder med sundhedsfaglig baggrund, som går på tværs af 
tilbuddene. 

Det indgår fra nuværende og tidligere, at det fra ledelsen fremgår, at der forudses et stort problem i forhold til en 
voksende gruppe af ældre borgere som bliver for gamle og dårlige til at bo i tilbuddet. Borgerne kan dog ikke 
opsiges, da de har lejekontrakter. Derfor vil det blive en opgave for medarbejderne at forholde sig til. Tilbuddet har 
praksis for at indhente viden i relation til borgere med specifikke diagnoser. 
På indeværende tilsyn drøftes borgeres behov for pleje og omsorg og ledelsen er i proces med at afklare fremtidigt 
samarbejde med hjemmeplejen for at sikre borgernes trivsel i et tværfagligt samarbejde.  

Medarbejderne oplyser, at det er lidt uklart, hvordan man ansøger kurser, hvor nogle afdelinger oplever der er klar 
procedure. Man kan selv være opsøgende på relevante kurser. 
Endvidere, at de oplever det meget givende at deltage i fælles møder i tilbuddet for videndeling, inspiration mm. 

Bedømmelsen ændres fra middel grad til at være opfyldt i høj grad, da medarbejderne i dialogen og samspil med 
borgerne fremstår erfarne og reflekterede omkring praksis og målgruppen.

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 i bedømmelsen lagt vægt på, samstemmende med tidligere tilsyn, at under rundvisning observerer 
socialtilsynet samspil mellem borgere og medarbejdere samt leder, som bygger på kendskab til den enkelte 
herunder, hvilken tilgang borgeren profiterer af samt faglig tilgang, der skal benyttes for at få et positivt samspil. 

Det fremgår af fremsendt materiale, at der respekt for borgerne i de skriftelige beskrivelser, som også er 
anerkendende og dermed etiske. 
Borgere svarer i spørgeskema, at de er tilfredse med omgangstonen. Det indgår, at to borgere i to afdelinger 
bemærker, at omgangstonen kan være bedre. 
Bedømmelsen bibeholdes 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.
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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

Dette tilsyn har ikke givet anledning til ændringer i socialtilsynets vurdering af kvaliteten i indsatsen indenfor dette 
tema, hvor socialtilsynet fortsat vurderer, at borgerne trives i de fysiske rammer og de fleste af lejlighederne er 
tidssvarene med rimelig plads. Fællesarealerne fremstår så hjemlige som muligt og borgerne er generelt med til at 
sætte præg på rammerne.
Tilbuddet har siden sidste tilsyn bygget nyt fælleskøkken på en afdeling samt en tilbygning som har forbedret de 
fysiske rammer og der er løbede fokus på at indtænke de fysiske rammers betydning i relation til borgernes ønsker 
og særlige behov.

En afdeling kan være udfordret ift. pladsen i den enkelte lejlighed og nogle borgeres aldring og deraf muligt behov 
for mere plads til pleje og hjælpemidler.

Gennemsnitlig vurdering 4,3

Udviklingspunkter

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Indeværende tilsyn har ikke givet anledning til ændringer, hvorfor teksten fra tidligere tilsyn overføres:

Socialtilsynet vurderer fortsat, der er tale om meget forskellige fysiske rammer i de forskellige enheder, som alle 
forsøger at understøtte borgernes trivsel og udvikling. Borgerne giver i høj grad udtryk for ejerskab til deres boliger, 
at de kan vælge fællesskab til og fra efter behov samt have gæster og, at de selv bestemmer indretning og stil.

Der er etableret nyt fælleskøkken og tilbygning i en afdeling, som vurderes at understøtte udvikling og trivsel og 
socialtilsynet vurderer, at ledelse og medarbejdere er optagede af at indtænke de fysiske rammers muligheder og 
begrænsninger i forhold til målgruppens særlige behov.
Tilbuddet har fortsat opmærksomhed på, at der er begrænsninger i antallet af borgerne med behov for hjælpemidler 
i flere af enhederne, samt at flere borgere bliver ældre.

Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Indeværende tilsyn har ikke givet anledning til ændringer, hvorfor teksten fra tidligere tilsyn overføres:

Der er lagt vægt på, at de borgere tilsynet møder på rundvisning og interviewer, giver udtryk for at trives i tilbuddets 
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rammer. Der gives eksempler på, at man kan lukke sin dør eller være i fællesrummene efter behov. 
En borger fortæller at vedkommende vil bo her resten af livet og er glad for at man kan have gæster. 
En borger på Tømmerpladsvej har et ønske om, at medarbejderne giver besked når de går, så borger ved når 
huset er uden medarbejder.

Det indgår, at ledelse og medarbejdere oplyser, at flere borgere bliver ældre og én er nylig blevet senhjerneskadet, 
og at der er bekymring om disse borgeres trivsel i relation til tilbuddets rammer, hvor borgerne har uopsigelige 
lejekontrakter.

Indikatoren bedømmes uændret til i høj grad at være opfyldt.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

Der er lagt vægt på, at borgerne ved rundvisning og i spørgeskemasvar, giver udtryk for tilfredshed med de fysiske 
rammer.
Borgerne har mulighed for at indgå i fællesskaber og har mulighed for at være i private rammer efter ønske og 
behov. 

Det indgår, at ledelse og medarbejdere oplyser, at flere borgere bliver ældre, og at tilbuddet har fokus på disse 
borgeres trivsel i relation til de fysiske rammer og faciliteter.  

Fra forrige tilsyn fremgår det, at leder ser, at der kan være begrænsninger i eksempelvis Opgangen, hvis der 
visiteres flere borgere med behov for kørestole. Ligeledes kan der være ønske til rammer, som i højere grad kan 
skærme borgere i nogle af afdelingerne. 

Bedømmelsen ændres fra 3 til 4 til i høj grad at være opfyldt.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c

Indeværende tilsyn har ikke givet anledning til ændringer, hvorfor teksten fra tidligere tilsyn overføres:

Socialtilsynet har besigtiget alle afdelinger på tilbuddet ved indeværende tilsyn og under rundvisning fremviser 
borgere deres lejligheder, som i høj grad afspejler borgernes egne interesser og personlige smag. Borgerne 
udtrykker tilfredshed med at man kan lukke sin dør og være privat og en borger fremviser eksempelvis et hegn som 
vedkommende har sat op om sin terrasse. I en bolig ses at borger har strukturtavle hængende, som vedkommende 
har høj grad af ejerskab til. 
Det indgår at flere borgere fortæller at de kan have gæster på besøg.

Fællesrummene fremstår forskellige i afdelingerne og afspejler relevant forskellighed i målgruppen. I et team, har 
borgerne valgt at hænge billeder op fra ture og portrætter. 
Udenfor Opgangen hænger tavle med billeder af medarbejdere på arbejde, hvilket borgerne anvender i høj grad.

På baggrund af ovenstående hæves score og indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget 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.
Budgetternes gennemsigtighed kan øges.

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. 0,76% af omsætningen for henholdsvis døgn- og dagtilbud i det samlede 
budget for botilbuddene i 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.
Budget for Opgangen skal indgå i budget 2020, for at skabe større gennemsigtighed. Midgården skal udgå af 
budget 2020. I budget 2020 skal huslejeudgifter i delbudgetterne udspecificeres i forhold til antal kvadratmeter og 
kvadratmeterpris.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Oversigt over aktuelt indskrevne borgere og fraflyttede
Opgørelse over ansatte og fratrådte medarbejdere
Opgørelse af vikarforbrug
Resultat af APV
Opgørelse over episoder med vold og trusler
Tilsyn fra andre myndigheder
Resultatdokumentation
Notatark til opfølgning på udviklings- og opmærksomhedspunkter fra tidligere tilsyn
To stikprøver af tilbuddets pædagogiske dokumentation
Personalemødereferat, hvor magtanvendelse er drøftet
Spørgeskema - borgerbesvarelse

Observation Rundvisning i alle afdelinger i tilbuddet samt fremvisning af 2 borgeres bolig efter 
samtykke.

Interview Interview med 6 medarbejdere, uddannede pædagoger og repræsentere de 
forskellige afdelinger under Trekløveret.
To afdelingsledere samt øverste leder
Interview og observation af borgere i alle afdelingerne.

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 Beboere

Ledelse

Medarbejdere
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Tilsynsrapport
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