
Tilsynsrapport – Socialtilsyn Hovedstaden

Praktiske oplysninger
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 i tilsynsrapporten skal, jf. § 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med *

Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. § 6 i Lov om 
socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre 
relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier.

Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf. §§ 12-
18 i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud
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*Tilbuddets navn:

*Adresse:

*Kontaktoplysninger:

*Tilbudstyper:

Tilsynsrapporten er 
udarbejdet af:
Dato for tilsynsrapport:

Dag- og Botilbud Gefion

Karpevænget 1D
3460 Birkerød
Tlf.: 72683460
E-mail: gefion@rudersdal.dk
Hjemmeside: www.gefion.rudersdal.dk

§ 104 (aktivitets- og samværstilbud)

§ 108 (almindeligt længerevarende botilbud til voksne)

Christina Dahl (Socialtilsyn Hovedstaden)

28-07-2016

Pladser i alt: 38

*Målgrupper: 18 til 85 år (autismespektrum)

1. Stamoplysninger

2. Samlet vurdering (jf. § 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn)

Socialtilsynet har været på et driftsorienteret anmeldt tilsyn den 20. januar 2016, uanmeldt tilsyn den 16. juni 2016 
samt anmeldt tilsyn som led i ansøgning om væsentlige ændringer den 14. juli 2016. Tilsynet den 16. juni 2016 blev 
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*Samlet vurdering:
afholdt for at følge op på, etableringen af afdelingen på Sophie Magdalenes Vej 13 B samt magtanvendelser.

Dag- og Botilbud Gefion er et botilbud efter servicelovens § 108 og et dagtilbud efter § 104. Botilbuddet består af 29 
pladser og dagtilbuddet af 32 pladser.
Der er forud for tilsynet den 14. juli 2016 ansøgt om godkendelse af en midlertidig skærmet plads og dertilhørende nye 
fysiske faciliteter i en anden bygning samt flytning af to skærmede dagtilbudspladser til nye lokaler. Der har som led i 
dette tilsyn været dialog med ledelsen. 
Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet samlet set, har den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellens temaer. 
Den nyetablerede bolig er et midlertidligt projekt af et års varighed. Bygningsmyndigheden har godkendt bygningen til 
beboelse. Der er fra kommunen angivet hvilket forebyggende brandudstyr, der skal være installeret, hvilket udføres 
sammen med brandtilsyn efter forskrifterne. Desuden kan de to nyindrettede skærmede dagtilbudspladser godkendes.

Målgruppen er borgere i alderen 18 - 85 år med autismespektrumforstyrrelser og varigt nedsat psykisk funktionsevne 
samt forskellige former for varigt nedsat fysisk funktionsevne.

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet har opmærksomhed på og arbejder med udviklings- og opmærksomhedspunkt 
fra 2015. Der pågår således fortsat et arbejde med den skriftlige dokumentation omkring den systematisk refleksion 
over den pædagogiske indsats. Virksomhedsplanen for 2015 hvor indsatsområdet havde fokus på borgernes 
selvbestemmelse, har der været arbejdet med, og det har øget medarbejdernes fokus på borgernes 
selvbestemmelsesret. 

Socialtilsynet konkluderer også, at tilbuddets pædagogiske referenceramme og metoder i høj grad dækker borgernes 
behov for trivsel og udvikling. Der er fokus på systematisk at opsætte mål i relation til myndighedsmål, samt at 
dokumentere resultater herved.

Tilbuddet forebygger magtanvendelser og overgreb og der er fra ledelsen særligt fokus på behov for særlig indsats eller 
ændret tilgang i perioder.
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3. Oplysninger om datakilder

Dokumenter: Vedr. konkret borger:
Mål og delmål
Referater af P-møder
Dagbogsnotater fra 1/4 2016 til 21/6 2016

Opmærksomhedspunkter:

*Afgørelse:

At ledelsen fortsat har fokus på hvordan dokumentation af indsatsen, herunder borgernes reaktioner på denne 
dokumenteres mere systematisk.

Der vil ved etableringen af midlertidig skærmet bolig blive lavet revideret budget efter budgettildeling den 30.9.-16, 
hvilket socialtilsynet vil følge op på ved et administrativt tilsyn efter aftalt frist for fremsendelse d. 15.10-16.

Godkendt

Endvidere konkluderer socialtilsynet, at tilbuddets ledelse varetages kompetent, og medarbejderne generelt besidder, 
de kompetencer borgerne har behov for, og der er opmærksomhed på at rekruttere mere faglært personale.

Det konkluderes også, at tilbuddets økonomi er bæredygtig og gennemsigtig ud fra budget 2016. Der er 
opmærksomhed på, at der pr. 30.9.-16 vil ske budgettildeling for så vidt angår den midlertidige skærmede plads. Frist 
for indsendelse af korrigeret budget samt budget 2017 er aftalt til den 15.10.-16.

Endelig konkluderer socialtilsynet, at de fysiske rammer samlet set er med til at understøtte borgernes udvikling og 
trivsel, og der er fra ledelsen fortsat opmærksomhed på udviklingen af solisttilbuddet på Sofie Magdalenes Vej. 
Endvidere vurderes den skærmede bolig og de to skærmede dagtilbudspladser egnet efter formålet og målgruppens 
behov.
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Beskrivelse af plan for indflytning og andre særlige forhold taget omkring indretning af skærmet bolig.
Mødeplan i Bolig 3 vedr. solistboliger på Sophie Magdalenes Vej.
CV vedr. botilbudsleder og ny afdelingsleder.

Henvendelse fra pårørende.

to Indkomne magtanvendelser.
Observation

Interview Medarbejder fra Sophie Magdalenes Vej 13b, pædagog ansat siden 1.1.-16 også tilknyttet hus 3.

Ledere:
Botilbudsleder og Centerleder Ole W. Therkildsen
Afdelingsleder for Hus 3 og herunder Sophie Magdalenes Vej 13B
Afdelingsleder for dagtilbuddet

Pårørende til borger på Sophie Magdalenes Vej 13 B og uddybning af forhold i kopi af korrespondance med tilbuddet og 
visiterende sagsbehandler.

Interviewkilder Ledelse
Medarbejdere
Pårørende

4. Oplysninger om tilsynsbesøg
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Dato 14-07-2016

Oversigt over tilsynsbesøg 14-07-16: Karpevænget 1D, 3460 Birkerød (Anmeldt)
16-06-16: Karpevænget 1D, 3460 Birkerød (Uanmeldt)

Tilsynskonsulenter

Afdelinger

Christina Dahl

Marianne Grube

Botilbud Gefion

Dagtilbud Gefion

Besøgstype

Særligt fokus på udvalgte temaer, 
kriterier eller indikatorer
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Alle kvalitetsmodellens temaer og dele af de underliggende kriterier samt indikatorer undtagen temaet 
uddannelse og beskæftigelse.

Tilsyn d. 14.7.-16:
Besigtigelse af de nye ombyggede lokaler  og interview med ledelsen om organisering.

Tilsyn d. 16.6.-16:
Fokus på magtanvendelser
Klage vedrørende Sophie Magdalenes Vej og i den forbindelse personalegennemstrømning, ledelse, arbejdet 
med at få besat plads i solisttilbuddet, kompetencer i forhold til borger med autisme, kompetenceudvikling samt 
samarbejde med pårørende.
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5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. § 6 i Lov om socialtilsyn)

Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for 
godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet.

Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet 
øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske 
forhold jf. Lov om socialtilsyn (§§12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m.

Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer (§6). I den 
samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der 
falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.

Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.
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 - 5.1 Kvalitetsmodellen

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Uddannelse og 
beskæftigelse

4 Overført fra 20.1.-16:
Socialtilsynet vurderer, at Gefion har opmærksomhed på 
at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i 
samfundslivet gennem dagtilbud eller beskæftigelse.
Det vurderes, at tilbuddet fortsat har et øget fokus på at 
systematisere og dokumentere mål for 
dagbeskæftigelsen, hvilket er med til yderligere at 
understøtte det i forvejen gode arbejde, der foregår med 
borgerne.
Ligeledes vurderer socialtilsynet, at tilbuddet arbejder 
aktivt for at alle borgere har et dagtilbud. Der er på 
dagtilbuddet Gefion fokus på den enkelte borger, og 
borgernes interesser, behov og ønsker forsøges 
imødekommet, og for enkelte er der i kortere eller 
længere perioder mulighed for aktivitet i hjemmet 
grundet særlige behov.

I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på 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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Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

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

Overført fra 20.1.-16:
Socialtilsynet vurderer, at borgerne støttes i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og 
beskæftigelse.
Der er lagt vægt på, at der er udarbejdet pædagogiske planer i dagtilbuddet for at systematisere og dokumentere 
mål for dagbeskæftigelsen. Der er samarbejde mellem dag- og botilbud samt med eksterne dagtilbud. Der er daglig 
kontakt via Bostedsystemet, der hvor det er relevant i forhold til borgernes trivsel. Borgernes dagbeskæftigelse er 
tilrettet den enkelte borger med øje for, at borgerne udover at trives, skal udvikle sig. Borgernes interesser, ønsker 
og behov forsøges, så vidt det er muligt, integreret i en helhed, hvor også sociale kompetencer kan styrkes. 
Borgerne har faste mødetider, og nogle går selv på arbejde, mens andre bliver fulgt af medarbejderne. 

Der er også lagt vægt på, at alle borger på nær en er i dagtilbud eller beskæftigelse. Det er velbegrundet hvorfor 
borger ikke er i beskæftigelse på nuværende tidspunkt, og der er fuld støtte til borger i hjemmet og struktur for 
dagen, hvilket der også er for borgere som i perioder har aktivitet i hjemmet.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

Indikator 01.a: Tilbuddet 
opstiller i samarbejde med 
borgerne konkrete mål for 
borgernes skolegang, 
uddannelse eller beskæftigelse, 
og der følges op herpå

4 (i høj grad 
opfyldt)

Overført fra 20.1.-16:
Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. Der er lagt vægt på, at der i stikprøver i borgersager ses 
konkrete mål for borgernes beskæftigelse i § 141 handleplan og de pædagogiske planer, og der sker 
opfølgning herpå årligt. Der er på de pædagogiske planer anført i hvilket omfang borger er inddraget 
i opsætning af målene. Eksempler på mål er en plan hvor det beskrives hvordan døgntilbuddet i 
samarbejde med dagtilbuddet følger en borger til dagtilbud og for en anden borgers vedkommende 
bliver medarbejderen herefter på dagtilbuddet for at sikre kontinuitet. Et andet eksempel er en plan 
for introduktion til snoozelhus.

Der er også lagt vægt på, at medarbejderne beskriver hvordan dag- og botilbud holder 
handleplansmøder sammen og laver hver sin pædagogiske plan som understøtte de overordnede 
mål, som ofte er de samme. Mål omsættes til delmål i den enkelte borgers plan, der nævnes flere 
eksempler på mål og delmål fx omkring tilgang med struktur for borgerne samt metoder. 
Medarbejderne ser en stor fordel i at de aftalte mål er skrevet ned, og oplever de kan blive bedre til 
at få skrevet aftaler for handleplansmøder ned samt få, mål præciseret.

Indikator 01.b: Borgerne er i 
undervisningstilbud, uddannelse, 
beskæftigelse, beskyttet 
beskæftigelse, eller dagtilbud i 
form af aktivitets- og 
samværstilbud

4 (i høj grad 
opfyldt)

Overført fra 20.1.-16:
Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. Der er lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at alle 
borgere på nær en er i dagtilbud. Pågældende borger der ikke deltager i beskæftigelse er 
sengeliggende.
Det indgår også at medarbejderne fortæller, at enkelte borgere har beskæftigelsestilbud i eget hjem.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Selvstændighed 3,7 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter, at 
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og relationer borgerne i høj grad indgår i sociale relationer og lever et 
selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og 
behov. Tilbuddet har faste interne sociale 
arrangementer og ledsager til aktiviteter udenfor 
tilbuddet. Det vurderes, at brugen af den pædagogiske 
tilgang TEACCH implicit er et fokus på at øge borgernes 
selvstændighed. Der anvendes systematisk 
målopsættelse i pædagogiske planer for borgerne, og 
generelt set bliver de inddraget og får valgmuligheder 
omkring aktiviteter ud fra individuel formåen.
Det vurderes endvidere, at tilbuddet understøtter 
borgernes kontakt til og samvær med familie og 
netværk, som inddrages i den løbende dialog med 
henblik på at støtte borgerne bedst mulig i deres 
udvikling.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer 

Kriterium 02: Tilbuddet styrker 
borgernes sociale kompetencer 
og selvstændighed

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed.
Der er lagt vægt på, at der gennem flere praksiseksempler berettes om hvordan tilbuddet i deres tilrettelæggelse 
af indsatsen hele tiden har borgernes udvikling af selvstændighed og sociale kompetencer i fokus. Det fremstår 
tydeligt i de fremviste pædagogiske planer, at der i målopsættelsen arbejdes med at udvikle og vedligeholde 
borgernes social kompetencer og selvstændighed. Det fremgår mindre klart, i hvilket omfang borgerne har været 
inddraget i opsætning af mål, og evalueringsdato ses i konkret sag ikke overholdt. TEACCH anvendes som metode.

Det indgår i vurderingen, at ledelsen oplyser, at selvbestemmelse er et virksomhedsplansmål, som er 
implementeret i forskellige tempi i de forskellige teams. Der er givet fælles introduktion til alle teams på nær et 
team. Denne er varetaget af pædagogisk konsulent og leder, hvor fokus har været at gøre målene konkrete i 
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forhold til temaet.

Endvidere er der lagt vægt på, at borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende 
samfund og har kontakt til og samvær med familie og netværk ud fra ønsker og behov. Der henvises til indikator 
02.b og 02.c for uddybning af vurderingen.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer 

Indikator 02.a: Tilbuddet 
opstiller i samarbejde med 
borgerne konkrete, individuelle 
mål for borgernes sociale 
kompetencer og selvstændighed, 
og der følges op herpå

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad. Der er lagt vægt på, at der i stikprøver i handleplaner 
og pædagogiske planer d. 20.1.-16 for alle borgere er indsatsmål som berører borgenes udvikling af 
selvstændighed, herunder også vedligeholdelse af funktionsniveau. Socialtilsynet kan konstatere i de 
fremsendte pædagogiske planer, at der foregår løbende dokumentation og evaluering af mål 
relateret til emnet, og det er anført, i hvor stort omfang borger er inddraget i opsætning af målene.

Der er også lagt vægt på, at medarbejder under rundvisningen 20.1.-16 beskriver med eksempler 
hvordan selvbestemmelse inddrages i større grad i målsætning i dagtilbuddet. Medarbejderne 
fortæller i øvrigt omkring målopsætning, at dette gøres i flere tilfælde ud fra observation og viden 
fra pårørende, eksempelvis nævnes mulighed for selvbestemmelse gennem opsætning af valg 
mellem aktiviteter. Det nævnes, at der anvendes tjekliste, som inddrages i arbejdet med opsætning 
af mål med borgerne og har fokus på udviklingsmuligheder.

Endvidere vægtes det i scoren, at medarbejder d. 16.6.-16 oplyser, at der løbende foretages notater 
i dagbogen omkring ændret adfærd hos borger. Ved dokumentanalyse af stikprøve i borgersag fra 
Sophie Magdalenes Vej 13B ses en daglig dokumentation af beskrivende karakter som opfølgning på 
mål, men den fastsatte evaluering af 2.3.-16 ses ikke gennemført. Desuden er det uklart i hvilket 
omfang borger er inddraget.

Indikator 02.b: Borgerne indgår i 
sociale relationer, fællesskaber 

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. Der er lagt vægt på oplysninger 20.1.-16 om, at tilbuddet 
er opmærksomme på og arbejder med at borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og 
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og netværk i det omgivende 
samfund

netværk i det omgivende samfund, hvilket blandt andet kan ses i stikprøve i en handleplan. Her ses 
målopsættelse med beskrivelse af at tilbuddet vil afdække nye mulige aktiviteter i og udenfor 
hjemmet for konkret borger, 

Det indgår også, at det ved driftsorienteret tilsyn d. 16.4.-15, blev observeret, at flere borgere i 
dagtilbuddet på dagen for tilsynet har været på tur i skoven. En borger tilkendegiver med stor 
tilfredshed, "at det har været en dejlig tur". Under indeværende tilsyn oplyser medarbejdere med 
konkrete eksempler hvilke tilbud borgerne benytter i lokalområdet fx sportshallen, hvordan de 
inddrager netværket samt de interne arrangementer med fx musik, mandags- og torsdagsklub samt 
mulighed for at købe fredagsslik i caféen alle aktiviteter med henblik på at træne social færdigheder. 

Endvidere indgår, at det observeres ved rundvisningen på dagtilbuddet d. 20.1.-16 med en borger 
som guide, at den pågældende borger optræder hjemmevant og undervejs får udvekslet flere 
bemærkninger med personalet.
Det er også vægtet, at der på hjemmesiden fremgår at med afsæt i borgernes individuelle behov, 
deltager de i arrangementer med dagtilbuddet, så som ridning, svømning, gåture i lokalmiljøet og 
deltagelse i arrangementer på Ebberød. Medarbejder nævner faste traditioner i dagtilbuddet med 
høstfest og julefest.

Ydermere vægtes det, at medarbejder d. 16.6.-16 fortæller særligt omkring to borgere på Sophie 
Magdalenes Vej, at der forsøges etableret socialt fællesskab mellem borgerne, hvilket udfordres af 
borgernes meget forskellige formåen på dette område. Medarbejder fortæller, at de særligt med en 
borger anvender lokalområdet til at dyrke særinteresse og anden borger kommer selvstændigt 
rundt.

Indikator 02.c: Borgerne har med 
udgangspunkt i deres ønsker og 

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. Der er lagt vægt på, at medarbejdere d. 20.1.-16 beskriver 
med eksempler hvordan borgerne på forskellig vis har kontakt til familie og netværk i dagligdagen, 
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behov herfor kontakt til og 
samvær med deres familie og 
netværk i dagligdagen

samt hvordan de som medarbejdere støtter i kontakten. Desuden oplyses, at der ved indflytning af 
ny borger er et intensiveret samarbejde i starten, både for at sikre overlevering af viden omkring 
borger samt at give tryghed hos de pårørende. Medarbejder oplyser d. 16.6.-16, at der særligt er 
udfordringer omkring pårørendesamarbejdet på Sophie Magdalenes Vej, da en borgers ønsker om 
mindre kontakt ikke harmonerer med de pårørende behov for fx daglig kontakt. Medarbejderne 
respekterer borgers ønske om ikke at have kontakt dagligt.

Det indgår også, at ledelsen d. 20.1.-16 fortæller, at antallet af klager fra pårørende er faldet, og der 
i det seneste år kun har været to, hvilket der er lavet en plan for, hvordan de kan arbejde videre 
med. Der er er en oplevelse af at de pårørende generelt er tilfredse med samarbejdet, og for ca. 5 
borgere er der særlige aftaler for samarbejdet med de pårørende. Der er nedsat et pårørenderåd og 
er udarbejdet en pårørendepolitik, og er lagt op til at anvende dialogmøder for at sikre inddragelse 
af de pårørende på borgernes vegne. Desuden anvendes Bosted, hvor der også er adgang for de 
pårørende til at læse dagbogsnotater, dog med undtagelser ud fra et etisk hensyn.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Målgruppe, 
metoder og 
resultater

4 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder ud fra en 
klar målgruppebeskrivelse og den pædagogiske praksis 
indeholder relevante metoder. Tilbuddet arbejder 
systematisk med de faglige tilgange og metoder og 
anvender blandt andet manualer. Der opsættes mål for 
borgerne og følges systematisk op på disse i samarbejde 
med de visiterende kommuner. Der ses fortsat et fokus 
på den systematiske refleksion over den pædagogiske 
indsats og arbejdes med den skriftlige dokumentation på 
dette område.

Socialtilsynet støtter ledelsens prioritering i fortsat at 
have fokus på den skriftlige dokumentation med henblik 
på at sikre systematisk refleksionerne over den 
pædagogiske indsats, alt for at sikre læring og udvikling 
af metoder til gavn for borgerne.

Socialtilsynet ser, at ledelsen med fordel kan have øget 
fokus på magtbegrebet og særlig indsats omkring 
enkelte borgere i perioder.
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Socialtilsynet vurderer også, at tilbuddet arbejder for, at 
borgerne skal medinddrages og have indflydelse på eget 
liv og fællesskabet i tilbuddet. Socialtilsynet kan se at 
tilbuddet har haft fokus på borgernes selvbestemmelse 
som indsatsområde i 2015, og 
"selvbestemmelsesskemaet" er implementeret i arbejdet 
med borgerne til brug for drøftelse af blandt andet 
etiske dilemmaer.

Endvidere vurderes det, at tilbuddet har relevant fokus 
på borgernes fysiske og mentale sundhed.
Det vurderes, at jf. tilbuddets pædagogiske 
referenceramme og metode ligger implicit et fokus på at 
borgernes trivsel. Dertil har tilbuddet ligeledes fokus på, 
at borgerne tilbydes sund kost og aktiviteter, der også 
indeholder motion. Tilbuddet har samarbejdet med 
intern og ekstern sundhedsfaglig ekspertise.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger 
magtanvendelser og overgreb, og medarbejderne har 
kendskab til procedure og retningslinjer vedrørende 
emnet. Der foregår en kontinuerlig refleksion over 
magtbegrebet og er fra ledelsen opmærksomhed på 
særlige situationer, hvilket bidrager til, at emnet er 
præsent for medarbejderne.
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Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og systematisk med faglige 
tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne.
Der er lagt vægt på, at ledelse og medarbejdere redegør relevant for, hvordan den pædagogiske referenceramme 
og metode omsættes i praksis ud fra den enkelte borgers kompetencer og potentialer. 
Yderligere indgår, at der er indarbejdet en systematik for dokumentation af målopsættelse for borgerne, og det 
kan ses i stikprøver i pædagogiske planer og handleplaner, at der foregår et systematiseret arbejde i relation til 
målopsættelsen og er samarbejde med sagsbehandler fra den visiterende kommune for opfølgning på de fastsatte 
mål.
Endvidere vægtes, at der er enkelte borgere som ikke er indenfor målgruppe, men af borgeren vurderes at 
profitere af den pædagogiske tilgang. Der vurderes i mindre grad refleksion og handleanvisninger i den løbende 
dokumentation omkring solisttilbuddet, hvilket kan have betydning for, medarbejdernes tilgang og overholdelse af 
aftaler omkring borgerne.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. Der er lagt vægt på, at målgruppen er beskrevet som 
borgere i alderen 18 - 85 år med autismespektrumforstyrrelser og varigt nedsat psykisk 
funktionsevne samt forskellige former for varigt nedsat fysisk funktionsevne. Botilbuddet er et 
helhedstilbud bestående af et botilbud efter servicelovens § 108 og et dagtilbud efter § 104. 
Endvidere er den pædagogiske referenceramme beskrevet som neuropædagogisk og metodikke 
som TEACCH. Hverdagen er strukturet i en forudsigelig og genkendelig ramme for borgerne.
Der er lagt vægt på, at medarbejderne d. 20.1.-16 beskriver hvordan de anvender struktur, 
forudsigelighed, genkendelighed og visualisering i arbejdet med borgerne ud fra en individuel 
tilgang. Medarbejdere og ledelse beskriver, hvordan de er ved at få implementeret 
neuropædagogikken, og at der ikke er lavet sanseprofiler på alle borgerne endnu.
Det indgår også, at der ved rundvisningen på de forskellige afdelinger d. 20.1.-16 observeres 
understøttende visualisering i form af billeder, piktogrammer, boardmarker m.m., og der er i følge 
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medarbejder er overvejelser omkring inddragelse af ipads og mobiltelefon i forhold til aftaler og 
struktur.

Der er også lagt vægt på, at medarbejder redegøre for hvordan TEACCH omsættes i praksis., og 
beretter i 2015 om hvordan der er benyttes forskellige test , bl.a. comFor test til, at 
kommunikationsafdække hvilke type struktur den enkelte borger kan profitere af. Ligeledes 
benyttes Zig-Zag-skemaer til at synliggøre borgernes adfærd og kompetencer og medarbejdernes 
handlestrategier, hvilket i følge medarbejderne nu er ved at blive revideret, som en del at det øgede 
fokus på selvbestemmelsesretten hos den enkelte borger. Det beskrives, at der stilles spørgsmål til 
vaner og pædagogisk er fokus på borgernes mulighed for i øget omfang af udføre funktioner i 
dagligdagen selv ud fra den enkeltes formåen. Leder oplyste i 2015, at tilbuddet benytter forskellige 
vælfærdsteknologiske tiltag, og henviser til at tilbuddet har deltaget i et projekt omkring pædagogisk 
brug af IT. Dette har medført, at tilbuddet har indkøbt 14 Ipads, som anvendes i aktiviteter og 
undervisning. 
Socialtilsynet kan ligeledes observere, at 4 ud af 6 boliger har glasfacade indtil fælleslokalet, således 
at borgerne kan trække sig ind i egen bolig og samtidig være en del af fællesskabet.

I bedømmelsen er det også vægtet, at en medarbejder i 2015 redegør for, hvordan sociale historier 
bidrager til, at borgere kan får den nødvendige tryghed, og for en konkret borger har det betydet, at 
borgere nu kan være i det offentlige rum.

Ved tilsyn d. 16.6.-16 oplyser medarbejder, at begge pladser på Sophie Magdalenes Vej er besat, 
senest borger som er visiteret er udviklingshæmmet med ADHD, men passer god ind i målgruppen 
og er umiddelbart et godt match til den borger som bor i den anden bolig. De beskrives om 
borgerne, at de fysiske og verbalt har et højere funktionsniveau og er mere selvstændige end de 
øvrige borgere i botilbuddet. Medarbejder beskriver den pædagogiske tilgang, og den relationelle 
tilgang med primær og sekundær pædagog. Der arbejdes med motivation, belønning og støtte 
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omkring impulsstyring, samt visualisering og inddragelse af velfærdsteknologiske løsninger. 
Ledelsen oplyser, at være opmærksom på, at ny borger er uden for den almindelige målgruppe og 
fortæller d. 14.7.-16, at en borger er flyttet fra solistboligen, og der afventes visitering af ny borger.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren er bedømt til i middel grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på, at der i stikprøver i 
pædagogiske planer d. 20.1.-16 ses, at der foregår et systematiseret arbejde i relation til 
målopsættelse, og at denne er konkret og foretaget på baggrund af observation, erfaring og 
kendskab til borgeren. Dertil er der præcise handleanvisninger, og der er henvisninger til Bosted og 
dagbogsnotater til brug for opsamling af brug af metoder. Der ses ikke dokumentation i form af 
resultater med udgangspunkt i de konkrete mål i de pædagogisk planer, og der er ikke anmodet om 
indsigt i dagbogsnotater. Medarbejderne fortæller, at der er fokus på dokumentation og 
effektmåling, og der arbejdes med dette på personalemøder.

Der er også lagt vægt på, at ledelsen d. 20.1.-16 fortæller, at der stadig er fokus på den skriftlige 
dokumentation, herunder i hvilken form og hvor der skal dokumenteres. Der er etableret 
pædagogiske koordinatorer i hver afdeling, med henblik på at få dokumentation ensrette og indgå i 
sparring med medarbejderne om den løbende dokumentation.

Endvidere vægtes det i scoren, at medarbejder d. 16.6.-16 oplyser, at der løbende foretages notater 
i dagbogen omkring ændret adfærd hos borger. Ved dokumentanalyse af stikprøve i borgersag samt 
personalemødereferat fra Sophie Magdalenes Vej 13B ses en daglig dokumentation af beskrivende 
karakter og i mindre grad med refleksion og handleanvisninger. I dagbogsnotater ses det, at der er 
medarbejdere, der ikke kender aftaler og handler imod aftalerne omkring borger.

Indikator 03.c: Tilbuddet kan 
dokumentere positive resultater 
i forhold til opfyldelsen af de 
mål, de visiterende kommuner 

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. Der er lagt vægt på, at der i stikprøverne d. 20.1.-16 er 
overensstemmelse mellem myndighedsmål i handleplanerne og de pædagogiske planer og ses fulgt 
op herpå. I de pædagogiske planer henvises til dagbogsnotater for evaluering og status på mål. Der 
er ikke foretaget stikprøver i dagbogsnotater og foreligger ikke konkret eksempel på status med 
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har opstillet for borgernes 
ophold

positive resultater.

Det indgår, at ledelsen oplyser, at der er lavet et årshjul for den løbende opfølgning med 
sagsbehandler i handlekommunerne.  Der er i 2015 er beskrevet, at der afholdes et årligt § 141 
handleplansmøde med borgerens sagsbehandler som mødeleder. Borgerne deltager i det omfang, 
de magter det.  

Endvidere indgår det, at der i konkret sag d. 16.6.-16 beskrives hvordan der ud fra behov afholdes 
handleplansmøder med visiterende kommune med henblik på justering af plan.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er bedømt opfyldt i høj grad. Der er lagt vægt på, at tilbuddet samarbejder med 
eksterne aktivitets- og samværstilbud og nævner fx Lærken og Bifrost. Medarbejderne nævner 20.1.-
16, hvordan de koordinerer med eksterne tilbud omkring tilgange til borgerne alt for at understøtte 
at målene for borgerne kan opnås.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 04: Tilbuddet 
understøtter borgernes 
medinddragelse og indflydelse 
på eget liv og hverdagen i 
tilbuddet

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og 
hverdagen i tilbuddet.
Der er lagt vægt på, at tilbuddet har fokus på selvbestemmelse og sikringen af, at borgerne bliver hørt omkring valg 
i dagligdagen i videst muligt omfang og ud fra borgernes formåen. Der ses eksempler på målopsættelse på 
området, og tilbuddets pædagogiske tilgang bygger på, at borgerne skal sikres indflydelse i hverdagen. Desuden 
inddrages pårørendes viden og erfaring.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. Der er lagt vægt, at medarbejderne d. 20.1.-16 fortæller 
om en arbejdsgruppe som har lavet et "Selvbestemmelsesskema" ud fra etiske overvejelser og 
spørgsmål til vaner. Det er forskelligt, hvordan der er arbejdet med skemaerne i husene, og målet 
for arbejdet er at gennemgå hver enkelt borger ud fra skemaet og inddrage det i de pædagogiske 
planer med henblik på at sikre borgerne størst mulig selvbestemmelse. Medarbejderne beskriver de 
udfordringer, der har været som personale, med at skulle give borgerne noget mere tid, og "sidde 
lidt på hænderne". De har set udvikling hos borgerne og en stolthed hos borgere som selvstændigt 
kan udføre opgaver i større omfang.

Endvidere er det vægtet, at det i stikprøver d. 20.1.-16 i borgersager, kan konstateres, at der i flere 
af indsatsmålene for borgerne er målopsættelse for borgernes selv- og medbestemmelse.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. Der er lagt vægt på, at medarbejderne d. 20.1.-16 med 
flere eksempler beskriver, hvordan borgerne har indflydelse, på beslutninger der vedrører borgerne 
selv og deres hverdag fx gennem valgmuligheder omkring aktiviteter eller andet. Desuden oplyses, 
at borgerne inddrages i beslutninger omkring valg af mad på deres maddag.

Det er også vægtet, jf. tilbuddets pædagogiske tilgang grundlæggende bygger på, at borgerne skal 
sikres indflydelse på beslutninger der vedrører dem selv og hverdagen. Ligesom medarbejdernes 
oplysninger om at pårørendes erfaring og viden inddrages som formidlere af viden omkring 
borgernes ønsker og behov.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 05: Tilbuddet 
understøtter borgernes fysiske 
og mentale sundhed og trivsel

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.
Der er lagt vægt på, at tilbuddet i deres pædagogiske og metodiske tilgang har fokus på, at give borgerne det bedst 
mulige afsæt for trivsel. Borgerne opleves at trives, og medarbejderne redegør med praksiseksempler, på hvordan 
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de gennem forskellige aktiviteter understøtter borgernes mentale og fysiske sundhed.
Det vurderes, at borgerne qua medarbejdernes kompetencer, med egne Social- og sundhedsassistenter og 
sygeplejersker fra Sygeplejefunktionen samt samarbejde med relavante eksterne samarbejdspartnere har adgang 
til relevante ydelser indenfor emnet.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 05.a: Borgerne trives i 
tilbuddet

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. Der er lagt vægt på, at trivsel ses at indgå som et emne i 
målopsættelsen jf. stikprøver d. 20.1.-16 for flere borgere i form af den anvendte metode, fast 
struktur, som skal give borgerne høj grad af forudsigelighed og her i gennem sikre øget livskvalitet og 
trivsel.

Der er også lagt vægt på, at borgerne i følge medarbejderne d. 20.1.-16 trives. Trivslen består, i følge 
medarbejderne, fordi borgerne har den daglige struktur og rammer. 
I forhold til den fysiske trivsel, beskrives den af medarbejder som værende i fokus blandt andet 
gennem ansættelse af social- og sundhedsassistenter, som tager ansvar for medicinskemaer og 
vejning m.m. Der er altid en til rådighed i et af husene og de er tovholdere fx omkring møder med 
psykiatere. Det tilstræbes at både sundheds- og pædagogfagligt personale deltager i møder omkring 
borgerne for at sikre at alt viden omkring borger bliver formidlet af hensyn til borgerens trivsel.

Endvidere er det vægtet, at socialtilsynet d. 20.1.-16 møder borgere, der er nysgerrige og 
imødekommende og på dagtilbuddet vises socialtilsynet rundt af en borger, der i høj grad 
tilkendegiver at trives på tilbuddet.

Ydermere indgår, at medarbejdere og ledelse d. 16.6.-16  har svært ved at udtale sig om aktuel 
trivsel grundet en borgers fravær og en anden borger er nyligt indflytte på Sophie Magdalenes Vej.

Indikator 05.b: Borgeren har 
med støtte fra tilbuddet adgang 

5 (i meget 
høj grad 

Indikatoren er bedømt til i meget høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på oplysninger fra tilsyn 
af 16.4.-15, om, at tilbuddet jf. tilbudsportalen samarbejder med sundhedsfaglige ekspertise. Der er 
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til relevante sundhedsydelser opfyldt) på Ebberrød centralt ansat sygeplejersker, som kan kontaktes i tidsrummet fra 8-20 i hverdagen og 8
-16 i weekenden. Medarbejderne tilkendegiver, at sygeplejerskerne er gode til at støtte op omkring 
det sundhedsfaglige og gøre medarbejderne opmærksomme på, hvad de skal være særlige 
opmærksomme på. 
Endvidere er det vægtet, at der udarbejdes omsorgsplaner / plejeplaner, for de borgere der har 
behov for det, samt at der ved indlæggelse af borgere også er udarbejdet en procedure. 

Endvidere indgår oplysninger fra tilsynet i 2014, hvor det er oplyst, at Rudersdal Kommune har 
fælles retningslinjer for håndtering af sundhedsydelser samt medicinhåndtering, som tilbuddet 
arbejder ud fra. 

Tillige vægtes, at medarbejdere d. 16.6.-16 oplyser, at de normalt støtter i forhold til tandlæge og 
læge, hvis ikke pårørende ønsker at ledsage. Ledelsen oplyser, at der ligeledes er opmærksomhed på 
at inddrage psykiater med henblik på diagnosticering og indsats, hvilket særligt er i fokus ved nye 
borgere.

Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin 
pædagogiske indsats fokus på 
forhold, som har betydning for 
borgernes fysiske og mentale 
sundhed

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt, at medarbejderne d. 20.1.-16 med 
eksempler beskriver aktiviteter med borgerne, hvor fokus er på borgernes fysiske og mentale 
sundhed. Fx nævnes gåture, gymnastik og motionscykel. Denne ses under rundvisningen i en 
fællesstue, og der fremvises gymnastikssal i dagtilbuddet. Desuden ses der i stikprøver, at der i nogle 
handleplaner er opmærksomhed og målopsættelse der skal være med til at understøtte borgernes 
fysiske sundhed.

Der er også lagt vægt på, oplysninger fra tilsyn af 16.4.-15, hvor medarbejderne beretter, hvordan 
tilbuddet arbejder med emnet kost og motion. Bl.a. er der nedsat en kostgruppe, der er med til at 
sikre borgerne får sund kost. Dertil er der tæt samarbejde med en diætist. 

Ligeledes er det vægtet, at medarbejderne d. 20.1.-16 fortæller om hvordan borgerne har 
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indflydelse på menuen ud fra forskellige valgmuligheder. Det oplyses i den forbindelse, at borgerne 
også deltager i madlavningen, og der gives eksempler på, hvordan borgerne også har gavn af 
sansestimuli ved madlavningen.

Endvidere indgår det, at en medarbejderne d. 20.1.-16 fortæller, at dagtilbuddet kan benyttes 
udenfor åbningstid, hvor der er færre borgere til sted i lokalerne. Særligt det sansemotoriske rum 
nævnes anvendt.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 06: Tilbuddet 
forebygger og håndterer 
magtanvendelser

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser efter de gældende regler. Alle 
medarbejderne har kendskab til procedure og retningslinjer ved anvendelse af magt, og der foregår løbende 
refleksion over magtanvendelser og magtbegrebet. Der er også lagt vægt på, at der i tilbuddets pædagogiske 
referenceramme og metode implicit arbejdes forebyggende i relation til magtanvendelse. Her kan nævnes en 
struktureret hverdag med understøttende kommunikation.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad. Der er lagt vægt på, at medarbejder d. 20.1.-16 i 
dagtilbud beretter om hvordan  de anvender low arousal. Med de nye fysiske rammer bruger de det 
et trække sig fra borgerne, hvilket de har oplevet giver dem mere sikkerhed i tilgangen til borgerne.

Det indgår også, at medarbejderne i 2015 fortæller, hvordan de ved at skabe en genkendelig 
struktur for borgerne, netop giver borgerne den forudsigelighed og tryghed, de har brug for til at 
trives. Der redegøres med flere eksempler, der viser hvordan medarbejderne, ændrer 
handlestrategier til gavn for den enkelte borger.
Det er ligeledes vægtet, at medarbejderne fortæller, at de for nogle borgere har udarbejdet 
manualer, så de herved sikrer sig at tilgangen er ens for alle medarbejdere. Der har været anvendt 
magt 18 gange i 2015. Ved analyse af de fremsendt indberetninger ses der overordnet at være 
opmærksomhed på 
mindsteindgrebsprincippet, men i enkelte sager vurderes magtanvendelsen ikke som lovlig.

Endvidere indgår det, at ledelse d. 16.6.-16 uddyber de to magtanvendelser der er indsendt i 2016 til 
dato. Det beskrives hvordan, de i en sag, hvor borgers adfærd medfører behov for brug af magt 
periodevist, vil påbegynde et projekt for observation af, hvad der udløser borgers adfærd med 
henblik på at finde anden konfliktnedtrappende tilgang.

Indikator 06.b: Tilbuddet 
dokumenterer og følger op på 
eventuelle magtanvendelser 
med henblik på løbende læring 
og forbedring af indsatsen

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad. Der er lagt vægt på, at det fra 2015 fremgår, at der er 
udarbejdet en lokal retningslinje og vejledning til indberetning af indgreb i selvbestemmelsesretten 
som medarbejderne følger.  Denne sikrer, at medarbejderne systematisk kan udarbejde og 
indberette magtanvendelser. Medarbejderne er bekendt med proceduren omkring 
magtanvendelser, og medarbejderne oplyser, at episoderne tages op på personalemøderne og bliver 
diskuteret i forhold til forebyggelse og efterværn. Medarbejderne oplyser, at alle medarbejderne 
kommer på et magtanvendelseskursus i Rudersdal kommune. Desuden er der dialog i 
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arbejdsmiljøgruppen samt i MEDudvalg. Der er opmærksomhed på procedurer, tilgange og 
efterbehandling.

Det indgår, at socialtilsynet ikke har modtaget magtanvendelser i 2014 og 2015. Disse er eftersendt  
til socialtilsynet efter tilsynet og ses indberettet korrekt til handlekommunen, men ikke som efter 
cirkulæret til socialtilsynet. Der har været 18 magtanvendelser i 2015, og medarbejderne 
tilkendegiver at kende til cirkulæret. 

Det er vægtet, at der er tilknyttet en pædagogisk konsulent, hvor medarbejderne kan få hjælp til de 
pædagogiske strategier og som deltager ved opfølgning på en magtanvendelse på personalemødet. 
Der foregår løbende drøftelser omkring magtbegrebet, hvis der er hændelser der skal følges op på, 
men der er ikke fast drøftelser af magt som befinder sig i gråzonen.

Endvidere er der lagt vægt på at ledelsen d. 16.6.-16 oplyser, at der løbende foregår drøftelser af 
etiske refleksioner på personalemøderne, hvor leder deltager og fremover vil sagerne blive 
inddraget i de pædagogiske konferencer. Det er italesat, at det ikke er tilladt at låse borgere inde, 
som var sket i en af de seneste magtanvendelser. Ledelsen bliver under dialogen opmærksom på 
muligheden for ansøgning om at få forhåndsgodkendt anvendelse af magt fx i hygiejnesituationer. 
Desuden bliver der ved tilsynet drøftet retorik og skriftlighed i de indberettede magtanvendelser 
samt opmærksomhed på behov for uddybende beskrivelser af den forudgående hændelser, med 
henblik på at sikre den løbende læring og forbedring af indsatsen. Ledelsen vil have fokus på 
drøftelse af mindsteindgrebsprincippet med personalet og overordnet set oplyses det, at målet er 
anvendelse af strukturpædagogik.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 07: Tilbuddet 
forebygger overgreb

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder forebyggende i relation til overgreb mellem borgere. Der er lagt vægt 
på, at medarbejderne redegøre for, hvordan de med pædagogisk intervention arbejder forebyggende i forhold til 
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overgreb imellem borgere. Endvidere er det vægtet, at tilbuddet i 2015 har haft øget fokus på selvbestemmelse, 
regler og etik og ny struktur for vidensdeling og refleksion ses anvendt.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i høj grad. Der er lagt vægt på, at ledelsen oplyser 20.1.-16, 
at der er registreret 37 tilfælde af overgreb. Ledelse og medarbejdere fortæller, at hændelser 
drøftes på personalemøder og den pædagogiske konsulent involveres. 

Der er også lagt vægt på at medarbejderne 20.1.-16 fortæller, at der laves den samme registrering 
og behandling af hændelser, når det drejer sig om situationer borgere imellem. Det nævnes at der 
efter behov bliver givet ekstra støtte eller skærmning i en periode samt enkelte borgere har 1 til 1 i 
fx dagtilbuddet hvilket har mindsket den udadreagerende adfærd. Der anvendes struktur, 
forudsigelighed og manualer for understøtte, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet.

Endvidere vægtes, at medarbejder d. 16.6-16 oplyser, at en borger på Sophie Magdalenes Vej har 
anklaget personalet for at have påført rifter. Medarbejderne mener, pågældende har været 
selvskadende, da pågældende ønsker at bo et andet sted. Der er opmærksomhed på borgers adfærd 
og dokumenteres løbende.

Indikator 07.b: Tilbuddets 
beredskab i forhold til at 
forebygge overgreb er tilpasset 
målgruppen og er kendt af 
medarbejderne

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på, at medarbejderne 
giver udtryk for at kende til den fastlagte procedure, når der sker tilfælde med overgreb på 
medarbejdere eller borgere imellem.
Det indgår, at der i 2014 er oplyst fra ledelsen, at Rudersdal kommune har en voldspolitik, som 
efterleves på Gefion. Når der har været episoder, sker en analyse, en dialog og refleksion over 
registreringerne, og det tages op på personalemøder. Lederen oplyser i 2014, at der for nylig er 
indarbejdet en ny struktur på personalemøderne, som blandt andet tilgodeser vidensdeling og 
fælles refleksion på baggrund af disse episoder. Under tilsyn d. 20.1.-16 fremgår det at denne 
struktur efterleves.
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Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Organisation og 
ledelse

3,8 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en 
hensigtsmæssig organisering og en kompetent og 
ansvarlig ledelse. Ledelsen driver tilbuddet fagligt og 
økonomisk forsvarligt, hvilket ses prioriteringen af øget 
tilgang af pædagogfagligt personale samt fokus på 
sygefraværet. Der er ansat ny leder pr. 1. januar 2016 og 
pågældende har relevant uddannelse og erfaring og 
giver udtryk for at ville sætte rammer for tilbuddets 
strategiske udvikling og varetager den daglige ledelse 
sidstnævnte særligt i den første periode, for at lære 
tilbuddets huse at kende og sikre implementering af de 
selvstyrende teams. Desuden pågår der er ændret 
organisering af afdelingslederne med vægt på mere 
nærledelse.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 08: Tilbuddet har en 
faglig kompetent ledelse

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en faglig og kompetent ledelse, med relevant uddannelse og 
ledelsesmæssig erfaring. Der er fokus på den strategiske ledelse og udvikling af tilbuddet og arbejdes løbende med 
organiseringen i tilbuddet herunder etablering af selvstyrende teams og nærledelse. Det indgår, at der anvendes 
ekstern supervision efter behov og er netværk i kommunen som ledelsen kan fagligt sparre med.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad. Der er lagt vægt på, at botilbudsleder har relevante 
kompetencer i form af uddannelse og ledelsesmæssig erfaring og visioner for tilbuddet faglige 
udvikling. Desuden er der ansat tre afdelingsledere med relevant ledelsesmæssig erfaring og en 
pædagogisk konsulent. Der foreligger dokumentation i form af CV på botilbudsleder og ny 
afdelingsleder.

Det indgår, at botlbudsleder er ansat i januar 2016, og pågældende beretter hvordan han ved 
synlighed og i en periode vil gå i dybden i driften for derigennem at kunne udføre strategisk ledelse. 
Visualisering som metode har han særligt i fokus. Medarbejderne fortæller d. 20.1.-16, at de oplever 
en meget travl ledelse, som har været mindre til stede end de plejer, men oplever samtidig at de er 
der, når der er brug for dem. Blandt andet har de været meget til stede i forbindelse med 
implementeringen af den nye afdeling.

Der er også lagt vægt på, at der pågår en proces hvor grupperne skal overgår til at arbejde i 
selvstyrende teams, hvilket er introduceret til de enkelte teams i forskellige tempi ud fra en 
ledelsesmæssig vurdering. Dette betyder, at der fremover vil være en organisering med en 
ressourcekoordinator og en pædagogisk koordinator i hver gruppe. Der har været en temadag om 
dette i alle huse på nær i hus 3. 

Ved tilsyn d. 16.6.-16 oplyser ledelsen, at det netop er besluttet at ændre organiseringen af 
afdelingslederne og udfase funktionerne med sundhedsfaglig og pædagogisk ledelse. Der vægtes 
mere nærledelse og koordinering lederne imellem. Der redegøres for fordelingen af opgaverne 
lederne imellem og afsat tid til koordinering samt hvordan nærledelse forventes praktiseret.

Indikator 08.b: Tilbuddet 
benytter sig af ekstern faglig 

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. Der er lagt vægt på at medarbejder og ledere oplyser at 
der pågår eksterne supervisions i forhold til pårørendesamarbejdet i Sophie Magdalenes Vej og Hus 
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supervision eller anden form for 
sparring for ledelse og 
medarbejdere

3, hvor kommunikation og borgers behov har været opmærksomhedspunkter. Der er mulighed for 
ekstern supervision ud fra behov i konkrete sager, men ikke fast forløb.

Tillige vægtes, at ledelsen i 2014 oplyser, at de forskellige netværk i kommunen bruges til sparring, 
hvor øvrige ledere i kommunen deltager. Desuden anvendes ekstern supervision.  

Endvidere indgår oplysningerne om at der på Gefion er ansat en pædagogisk konsulent, som 
varetager en del sparring med medarbejderne, og som sikrer, at medarbejderne arbejder i samme 
retning, oplyser ledelsen 20.1.-16. En medarbejder oplyser, at ekstern supervision kan foranstaltes 
eksempelvis i forbindelse med et etisk dilemma. 

Gefion afholder desuden temadage, hvor relevante emner, pædagogisk praksis eller dilemmaer kan 
være i fokus.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 09: Tilbuddets daglige 
drift varetages kompetent

Socialtilsynet vurderer samlet set, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Der er lagt vægt på, at en stadig 
større andel af den samlede personalegruppe er pædagoguddannede eller faglært, samt at der er adgang til 
relevant sygeplejefaglig rådgivning fra centralt hold.
Det indgår også, at personalegennemstrømningen og sygefraværet ikke er højere end på sammenlignelige tilbud.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. Der er lagt vægt på, at medarbejdere d. 20.1.-16 oplyser at 
flere medhjælperstillinger er blevet besat af pædagoger. Der er i følge Tilbudsportalen ansat 43 
pædagoger og 22 pædagogmedhjælpere samt 4 social- og sundhedsassistenter. Ledelsen fortæller, 
at der er 6 uuddannede i afløserkorpset samt øvrige vikarer er registreret under 
pædagogmedhjælpere. Medarbejderne giver udtryk for, at de altid arbejder sammen med faste 
vikarer eller dækker ind for hinanden i husene, og flere har erfaring fra arbejdet i de andre huse.
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I forhold til kompetenceområder og opgavefordeling oplyser medarbejderne, at de er ved at 
udfærdige stillingsbetegnelser, og der på sigt vil blive en større opdeling, og nogle medhjælpere med 
særlig erfaring også får ansvarsområder og erfarne medhjælpere stadig fx skal være 
kontaktpædagog og lave planer.

Det indgår også, at medarbejderne d. 20.1.-16 fortæller, at der fast er tilknyttet tre nattevagter til 
tilbuddet, og disse fordeler sig efter behov i de enkelte huse. I solistboligen deles nattevagten med 
tilbuddet på 1. sal og lønnes af Dag- og botilbud Ebberød. Der er således en fælles nattevagt på 
matriklen til to borgere. Der er opmærksomhed på denne organisering og er indrettet blandt andet 
overlap således at begge afdelinger for tilstrækkelig tid hertil.

Endvidere indgår, at der på Ebberrød centralt ansat sygeplejersker, som kan kontaktes i tidsrummet 
fra 8-20 i hverdagen og 8-16 i weekenden.

Tillige vægtes, at medarbejder d. 16.6.-16 redegør for hvordan arbejdsplanen tilrettelægges og har 
været tilrettelagt i opstartsfasen i forhold til Sophie Magdalenes Vej og planerne for tilknytning af 
flere medarbejdere til afdelingen under Hus 3. Det oplyses, at udgangspunktete er, at 
medarbejderne er alene i huset, men ved utryghed, er der altid mulighed for at tilkalde yderligere 
personale. Der introduceres til huset gennem følvagter og faste personaler er pædagogisk uddannet 
ligesom vikarerne er fast tilknyttet. Der er eftersendt mødeplan for maj måned som bekræfter 
organiseringen.
Der foreligger en beskrivelse af arbejdstidstilrettelæggelsen, særlig ordning og struktur i den 
midlertidige skærmede bodel, samt er fra ledelsen redegjort på relevant vis for organiseringen af 
medarbejderne i dagtilbuddets skærmede pladser.

Indikator 09.b: 
Personalegennemstrømningen 
på tilbuddet er ikke på højere 

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. Der er lagt vægt på, at personalegennemstrømning i 2015 
jf. Tilbudsportalen har været på 10,8 %, hvilket ikke er et højere niveau end sammenlignelige 
områder.

Side 31 af 45

Tilbud: Dag- og Botilbud Gefion



niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser
Indikator 09.c: Sygefraværet 
blandt medarbejderne er ikke på 
højere niveau i forhold til 
sammenlignelige arbejdspladser

4 (i høj grad 
opfyldt)

indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad. Der er lagt vægt på, at sygefraværet i 2015 været på 
7,8 dage pr. medarbejder i 2015, hvilket ikke er et højere niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser.

Det indgår, at ledelsen d. 20.1.-16 oplyser at der har været en del langtidssygdom i det seneste år. 
Der har fra ledelsens side været fokus på sygefravær og er det fortsat.  Blandt andet har der været 
afholdt to temadage for alle medarbejdere. Der er fra ledelsens side planer om på sigt at 
offentliggøre sygefraværsstatistikken, således at den bliver tydelig for alle medarbejdere. 
Medarbejderne oplever, at der særligt i hus 1 og dagtilbuddet ses mere sygdom.

Endvidere er det vægtet, at ledelsen d. 20.1.-16 fortæller, at der er udarbejdet en lokal 
sygefraværspolitik, og arbejdes med begrebet "langtidsfriskhed". Desuden er hygiejne et 
indsatsområde, og der er opsat spritdispensere i de enkelte huse

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Kompetencer 3,5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere har 
relevante kompetencer i form af uddannelse som 
pædagog eller indenfor det sundhedsfaglige, og 
medhjælpere har flere års erfaring fra arbejdet med 
målgruppen. Der er lagt vægt på, at der sikres grundig 
instruktion til nye ansatte, studerende og vikarer 
omkring tilbuddets målsætninger og målgruppe, de 
metoder tilbuddet anvender samt borgernes aktuelle 
behov og er mulighed for løbende kompetenceudvikling. 
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Der er strategisk fokus på rekruttering af relevante 
kompetencer fremadrettet og pågår et arbejde med 
udarbejdelse af stillingsbeskrivelser samt udviklingsplan 
for kompetenceudvikling fremadrettet. Det vægtes også, 
at medarbejderne forholder sig til borgerne på en etisk 
måde, med respekt for den enkeltes behov og 
forudsætninger. Der er fokus på borgernes 
retssikkerhed.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer 

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere samlet set besidder relevante kompetencer i forhold til 
målgruppens behov og tilbuddet metoder. Der er ansat en større andel af pædagogfagligt personale og er 
opmærksomhed på behovet for særlige kompetencer i rekruttering fremadrettet.
Det er vægtet, at medarbejderne får relevant kompetenceudvikling og introduktion til arbejdet set i forhold til den 
pædagogiske referenceramme, metoder og målgruppens behov. Dog ses udfordringer omkring overholdelse af 
aftaler i en afdeling.
Dertil vægtes det, at der er tilknyttet pædagogiske vejledere på tilbuddet, der positivt bidrager til at den 
pædagogiske indsats opkvalificeres.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer 

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad. Der er lagt vægt på, at medarbejderne d. 20.1.-16 
fortæller, at en stadig større andel i medarbejdergruppen er pædagogisk uddannet, og der er social- 
og sundhedsassistenter i flere huse og altid mulighed for at kontakte en eller den centralt ansatte 
sygeplejerske. Dette bekræftes i oplysningerne på Tilbudsportalen, hvoraf det ses der er 43 
pædagoger, 22 pædagogmedhjælpere og 4 social- og sundhedsassistenter.

Det indgår, at ledelse og medarbejdere d. 20.1.-16 oplyser, at der er nedsat en arbejdsgruppe for at 
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sikre gennemskueligheden omkring muligheden for kompetenceudvikling. Der beskrives, at være 
flere interne kurser udbudt fra psykiatri og handicap, som alle har mulighed for at deltage i. Desuden 
kan de søge særlig undervisning fra fx kommunikationsafdelingen ud fra behov i de enkelte huse 
eller relateret til enkelte borgere. Ledelsen oplyser d. 14.7.-16 at projektet er gennemført og der er 
udarbejdet en udviklingsplan vedrørende kompetenceudvikling.

Der er yderligere lagt vægt på, at medarbejderne i 2015 oplyser, at der tilbydes 
kompetenceudvikling løbende, og de fortæller om TEACCH - kursus, autisme-kursus, foredrag med 
relevante emner til målgruppen, praktikvejleder- og diplomuddannelse. Medarbejderne fortæller, at 
de har fået vejledning af konsulent med henblik på at implementere TEACCH i hverdagen, samt også 
tilbydes supervision. Det oplyses, at de pædagogiske vejledere på tilbuddet ligeledes bidrager til, at 
den pædagogiske indsats opkvalificeres.

Endvidere indgår det, at studerende d. 20.1.-16 fortæller hvordan introduktionen til tilbuddet har 
været og bekræfter at der er en følordning i ca. 1 måned. Det opleves, at der er stor støtte i de 
udarbejdede guides/manualer omkring borgerne således at opgaverne med borgerne i større 
omfang kan udføres selvstændigt. Medarbejderne beskriver, at der for vikarer sker introduktion i 
form af følvagt i to aftenvagter og to dagvagter.

I forbindelse med rekruttering af medarbejdere med relevante kompetencer oplyser ledelsen d. 
20.1.-16, at de stillingsbeskrivelser som er ved at blive udarbejdet også vil kunne anvendes til dette 
fremadrettet i en databank, således at der sikres rette kompetencer i de enkelte huse.

Ydermere vægtes det, at medarbejder d. 16.6.-16 oplyser, at der omkring borgere på Sophie 
Magdalenes Vej arbejdes efter en fast struktur, som er kendt af alle medarbejdere. Der redegøres 
for det nærmere indhold. Ved dokumentanalyse ses udfordringer i den daglige dokumentation 
omkring referenceramme og metoder og sikring af at aftaler med borgere bliver overholdt og 
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videregivet til alle medarbejdere i afdelingen på Sophie Magdalenes Vej.
Indikator 10.b: Det er afspejlet i 
medarbejdernes samspil med 
borgerne, at medarbejderne har 
relevante kompetencer

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. Der er lagt vægt på, at der i medarbejdernes refleksioner 
omkring tilgangen til borgerne er fokus på etik og i videst muligt omfang at sikre borgernes 
selvbestemmelsesret.

Der er også lagt vægt på, at socialtilsynet ved rundvisningen d. 20.1.-16 observerer, at flere borgere 
får sat rammer af medarbejderne i dagtilbuddet, og der refereres til borgernes struktur. Der nævnes 
et eksempel på, hvordan der er indrettet særlige skærmede rum i dagtilbuddet samt en til en tilbud. 
En borger var i aktivitet i hjemmet og blev skærmet for socialtilsynets besøg, da pågældende ikke 
magtede at blive udsat for stimuli, mens en anden var sengeliggende og huset blev derfor ikke 
besøgt.

Endvidere indgår, at der i følge ledelse og medarbejdere d. 20.1.-16 fortsat pågår et arbejde med at 
får udarbejdet stillingsbeskrivelser for at sikre rekruttering af relevant personale til de enkelte huse.

Det indgår også, at medarbejderne i 2014 oplyser, at alle medarbejdere gennemgår et 3-dages 
autismeforløb 1-2 gange om året. Dette sikrer, at alle medarbejdere får den fornødne viden i 
arbejdet med målgruppen.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Økonomi 3,7 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en bæredygtig 
økonomi. Det vurderes, at der er økonomiske 
forudsætninger for fortløbende udvikling af tilbuddet og 
er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og den 
fastsatte takst. Det fremlagte materiale omkring budget 
2016 er informativt og gennemskueligt, og der er afsat 
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midler til kompetenceudvikling. Der vil ved etableringen 
af midlertidig skærmet bolig blive lavet revideret budget 
efter budgettildeling den 30.9.-16, hvilket socialtilsynet 
vil følge op på ved et administrativt tilsyn.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 11: Tilbuddet er 
økonomisk bæredygtigt

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, og finder at det fremlagte materiale vedrørende 
budget 2016 er gennemskueligt og viser et balanceret forhold mellem indtægter og udgifter. Der afventes 
budgettildeling vedrørende skærmet bolig, hvilket vil bliver vurderet ved administrativt tilsyn efter 30.9.-16.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

Indikator 11.a: Tilbuddets revisor 
har ikke anført forbehold eller 
væsentlige supplerende 
oplysninger i erklæringen til 
tilbuddets regnskab og 
årsrapport

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad. Der er lagt vægt på, at der som udgangspunkt ikke 
aflægges et særskilt, revisorpåtegnet regnskab for kommunale eller regionale tilbud. Da der således 
ikke foreligger dokumentation til at belyse indikatoren, bedømmes indikatoren med scoren 3.

Indikator 11.b: Der er et rimeligt 
forhold mellem tilbuddets 
forventede omsætning på den 
ene side og planlagte 
investeringer og dækningsgrad 
på den anden side, jf. tilbuddets 
budget

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad. Der er lagt vægt på, at økonomien viser et 
balanceret forhold mellem indtægter og udgifter herunder, at der er økonomi til afholdelse af de 
faste udgifter efter de variable udgifter er fratrukket omsætningen. Endvidere er der afsat de 
nødvendige midler til fremtidige investeringer og kompetenceudvikling. Der afventes budgettildeling 
vedrørende skærmet bolig, hvilket vil bliver vurderet ved administrativt tilsyn efter 30.9.-16.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 
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Kriterium 12: Tilbuddets 
økonomi giver mulighed for den 
fornødne kvalitet i tilbuddet i 
forhold til prisen og tilbuddets 
målgruppe

Socialtilsynet vurderer, at der i tilbuddets budget for 2016 er mulighed for at sikre fornøden kvalitet i tilbuddet, 
herunder midler til kompetenceudvikling, aktiviteter m.m. set i forhold til tilbuddets pris og målgruppe. Der 
afventes budgettildeling vedrørende skærmet bolig, hvilket vil bliver vurderet ved administrativt tilsyn efter 30.9.-
16.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

Indikator 12.a: Tilbuddets budget 
afspejler tilbuddets målgruppe, 
metoder samt tilbuddets planer 
for faglig udvikling og større 
ændringer

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. Der er lagt vægt på, at tilbuddets budget afspejler 
tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling. Der er i budgettet afsat 
542.000 kr. til kompetenceudvikling. Der er afsat udgifter til den centralt ansatte sygeplejefunktion 
hvilket på relevant vis er budgetteret under eksterne behandling/rådgivning af borgere.
Der afventes budgettildeling vedrørende skærmet bolig, hvilket vil bliver vurderet ved administrativt 
tilsyn efter 30.9.-16, og har betydning for scoren.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 13: Tilbuddets 
økonomi er gennemskuelig for 
socialtilsynet og for de 
visiterende kommuner

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og de visiterende kommuner. Der 
er modtaget gennemskueligt budget for 2016, og der er indberettet nøgletal for 2015. Der afventes budgettildeling 
vedrørende skærmet bolig, hvilket vil bliver vurderet ved administrativt tilsyn efter 30.9.-16.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

Indikator 13.a: Tilbuddets 
økonomiske nøgletal, som 
fremgår af tilbuddets årsrapport, 
er i overensstemmelse med 
regnskabet

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad. Der er lagt vægt på, at tilbuddet har indberettet 
nøgletal til Tilbudsportalen under ”Årsrapport 2015”. Der aflægges som udgangspunkt ikke et 
særskilt, revisorpåtegnet regnskab for kommunale eller regionale tilbud. Socialtilsynet har derfor 
taget nøgletallene til efterretning. Da der ikke foreligger dokumentation til at belyse indikatoren, 
bedømmes indikatoren med scoren 3.
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Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Fysiske rammer 3,3 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets omgivelser, 
udformning, indretning, faciliteter og stand er velegnede 
samt hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe 
samt understøtter indsatsens formål og indhold. 
Tilbuddet er placeret i naturskønne omgivelser, med 
mulighed for gåture m.m. i området og alle afdelinger 
fremstår med et hjemligt præg. Borgerne bor i mindre 
bogrupper med 3 lejligheder på hver etage og 6 
lejligheder i hvert hus i Karpevænget. Her er der 
mulighed for aktivitet og spisning med de øvrige beboere 
i fællesrummet og samtidig mulighed for ophold i egen 
lejlighed og skærmning, hvilket er hensigtsmæssigt for 
målgruppen. Desuden er der etableret en midlertidig 
skærmet bolig i en bygning for sig selv, samt to 
skærmede pladser i dagtilbuddet, som vurderes 
hensigtsmæssige efter formålet ligesom det øvrige 
dagtilbud. 
For så vidt angår faciliteterne på Sofie Magdalenes Vej er 
denne afdeling et solisttilbud med to boliger som deler 
toilet og bad samt køkkenfaciliteter. Der er tilknyttet 
mindre fællesfaciliteter, hvilket socialtilsynet vurderer 
muligvis kan give udfordringer for borgere i målgruppen. 
Samlet set vurderes det, at de fysiske rammer inde og 
ude tilgodeser borgernes behov, interesser og 
rettigheder og understøtter borgernes trivsel og 

Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel fortsat kan 
have en opmærksomhed på de fysiske rammer på Sofie 
Magdalenes Vej med henblik på hvordan borgerne trives 
med at dele toilet og køkkenfaciliteter.
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udvikling.
Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer 

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske 
rammer understøtter borgernes 
udvikling og trivsel

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer samlet set understøtter borgernes udvikling og trivsel.
Ved tilsynet tilkendegiver borger, at være glad for dagtilbuddet, hvilket understøttes af de observationer 
socialtilsynet gør sig også omkring botilbuddet. De fysiske rammer tilgodeser borgernes behov for afskærmning, 
privatliv og sansestimuli. Dertil er der gode udearealer, hvor borgerne kan færdes frit i både sanseområde, 
legeplads og grønne områder. Tilbuddet indeholder flere kroge, hvor borgere kan gå alene og ikke forstyrres af 
stimuli, og indretningen af en midlertidig skærmet boenhed samt to skærmede dagtilbudspladser vurderes 
hensigtsmæssige efter formålet. 
Dog vurderes det, at der fortsat bør være opmærksomhed på de fysiske rammer på Sofie Magdalenes Vej for så 
vidt angår fællesområde og toilet- og badfaciliteter.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer 

Indikator 14.a: Borgerne trives 
med de fysiske rammer

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. Der er lagt vægt på oplysningerne fra tilsyn d. 20.1.-16, 
hvor medarbejderne fortæller, at de oplever, at borgerne trives med de fysiske rammer på 
Karpevænget, hvilket kan ses på den ro, der er hos borgerne. Det beskrives, hvordan borgerne ud fra 
deres ønsker og behov kan deltage i aktivitet i fællesrummet eller opholde sig i egen bolig, samt 
hvordan borgere med glasparti mod stuen benytter dette forskelligt ud fra borgers behov for 
tryghed fx om natten.

Der er også lagt vægt på, at medarbejder d. 16.6.-16 fortæller, at der i en måned har boet to borgere 
i solisttilbuddet, hvilket har fungeret fint. Borgerne er tilfredse med deres værelser og besøger 
hinanden og anvender indgangspartiet med to lænestole samt spisekøkkenet til det "fælles tredje". 

Ydermere er det vægtet, at en borger d. 20.1.-16, giver udtryk for at være glad for både bo- og 
dagtilbud.
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Indikator 14.b: De fysiske 
rammer og faciliteter 
imødekommer borgernes særlige 
behov

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad. Der er lagt vægt på, at lejlighederne i følge 
hjemmesiden på Karpevænget er på ca. 30m² med eget bad, toilet samt altan eller terrasse. 2 ud af 3
 af lejlighederne er udstyret med et forrum med glasparti ud til fællesrummet, således at beboerne 
kan være tilbagetrukket og alligevel følge med i, hvad der sker i fællesarealerne. Lejlighederne er 
ekstra lydisolerede. Tilgangen til bogruppen på 1. sal kan ske med elevator, og der er ikke dørtrin. 
Toilet- og badeforhold er egnede til bevægelseshæmmede, men boligerne er ikke egnede til 
kørestolsbrugere, idet der ikke er plads til, at kørestole kan komme rundt, ligesom der ikke er plads 
til lift. Tre af pladserne er i en villa ved siden af de andre boliger. Villaen er i to etager med to boliger 
på 1. sal og en bolig i stueetagen – alle tre med eget badeværelse. Der er fælles opholdsstue med 
køkkenafdeling. Dette stemmer overens med det som socialtilsynet observerer under rundvisningen. 
Det observeres, at der er opsat spritdispensere i alle køkkener, hvilket ledelsen begrunder ud fra et 
sundhedsmæssigt hensyn.

Der er også lagt vægt på, at i den nye afdeling med solistboliger på Sofie Magdalenes Vej har 
borgerne hver en selvstændig 2 værelses lejlighed, hvortil der er tilknyttet fælles køkken med 
spiseplads til 3 personer og fælles toilet og bad for borgerne. Socialtilsynet noterer sig, at 
medarbejderne skal benytte toilet i nærmeste tilbud på matriklen. Videre noteres det, at 
medarbejderne kan benytte kontorfaciliteter i forbindelse med et tilbud på 1 sal, samt tilsvarende 
faciliteter på Dag- og Botilbud Gefion. Tilbuddet deler nattevagt med tilbuddet på 1 sal. 
Medarbejderne fortæller, at de benytter borgernes toilet og gør rent på dette to gange dagligt. Der 
arbejdes på en løsning og er flere overvejelser i den forbindelse. Ledelsen oplyser, at de er 
opmærksomme på, at de små fællesfaciliteter kan skabe udfordringer med to borgere i 
solisttilbuddet og arbejder på at finde en løsning for dette samt faciliteter til personaletoilet. Der er 
blandt andet overvejelser om hvordan der kan samarbejdes med personalet i tilbuddet på 1. sal.

Det indgår endvidere, at der under rundvisning i alle afdelinger ses at være åbne døre ind til de 
fleste boliger. Ledelsen fortæller omkring dette, at der er administrationsaftaler omkring adgang til 
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bolig for alle borgere.

Ydermere vægtes, at dagtilbuddet ses indrettet med små mindre mobile arbejdsstationer i form af 
skærmede borde, som er placeret i to større rum (et blåt og et gult) samt i et af gangarealerne. Der 
er sofaområde samt flytbare vægge, således at rummene kan indrettes ud fra borgernes behov for 
afskærmning. I det blå rum er bygget et rum med dør, særligt til en borger som har brug for mere ro 
omkring sig i dagtimerne. Medarbejdere oplyser, at der i det gule rum er mulighed for at anvende 
fjernsyn i afskærmet område. Alle borgere har deres egen garderobeplads i gangarealet, og flere har 
visualiseret dagsprogram på deres plads. Der er et køkken som anvendes til klargøring af frokost, 
hvor borgere kan hjælpe med klargøring fx af bakker. Desuden er der faciliteter i form af et 
sanserum med vandseng, lyd- og lysstimulation. Dette rum kan også bruges af botilbuddet udenfor 
dagtilbuddets åbningstid. Der er adgang til bad, som en borger får støtte til to gange ugentligt, da 
der er udfordringer omkring dette i hjemmet. Ydermere er der tilknyttet en gymnastiksal, og fx 
nævnes af medarbejder, at de tilbyder afspænding. Medarbejdere oplyser, at der siden sidste tilsyn 
er lavet lyddæmpet loft, hvilket har haft stor betydning for støjniveauet.
I tilknytning til dagtilbuddet er der et solisttilbud med to skærmede pladser indrettet i bygningen, 
hvor der er administration og mødelokaler. De to pladser har hvert deres rum særligt indrettet efter 
formålet for den enkelte og med egen indgang. Der er lydisoleret væg imellem lokalerne samt 
adgang til toilet med bad. Personalet har arbejdsplads med skrivebord i forrummet til det ene rum. 

Det indgår tillige, at "Den hvide villa" er blevet bygget om til en midlertidig bolig, som består af i 
stort rum, delvist opdelt i tre områder med udgang til stor gårdhave med hegn og aflåst låge. Der er 
fri udgang via hoveddør. Der er adgang til eget toilet og bad i indgangspartiet og er lavet visuel 
afskærmning med låge til mødelokalerne på 1. sal. Leder oplyser, at boligen bliver indrettet med 
pårørendes hjælp og der vil blive indkøbt nye møbler, således at den bolig borger har i bogruppen, 
fortsat vil være beboelig. Der vil i haven været plads til borgers havemøbler og sanseredskaber fx 
hængekøje. Desuden forklares det, at der kun med medarbejders hjælp kan tændes for vandet i 
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brusekabinen, da borger på alle tider af døgnet tænder vandhaner, som er tilgængelige. Borger får 
køleskab i værelset med adgang til vand og andet drikker samt snacks. Der vil altid være en 
medarbejder, som borger kan tage kontakt til, og der er i samme etage indrettet særligt kontor til 
medarbejderne.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad. Der er lagt vægt på, at socialtilsynet observerer ved 
rundvisningen i 2014, at borgernes boliger fremstår individuelle og indrettet med et personlig præg 
ud fra interesser og sindstilstand. Der blev ikke forevist en lejlighed under indeværende tilsyn, men 
blev oplyst, at alle borgere har egen bolig.

Det indgår også, at fællesrummene på Karpevænget er indrettet med sofagrupper, spiseplads og 
fremstår hjemlige. Der hænger personlige fotos af borgerne rundt omkring. For så vidt angår Sofie 
Magdalenes Vej er indretningen hjemlig, og der er i det fælles køkken et spisebord med spiseplads til 
tre. Umiddelbart er der ikke mulighed for, at borgerne kan indrette værelserne med fx spisebord, 
således at der fx kan inviteres gæster til spisning. Der er i indgangspartiet opsat to lænestole til 
fælles brug og rum for afslapning. Medarbejder oplyser, at mest aktivitet foregår i borgers bolig.
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6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)

*Bemærkninger til                    
bestyrelsesvedtægter

Beskrivelse af tilbuddets 
bestyrelse

*Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad

Overskud

Lønomkostninger Lønomkostninger, fast 
personale

Omkostninger, særlig 
ekspertise

Omkostninger, leder

Omkostninger,  
kompetenceudvikling

Omkostninger, 
bestyrelseshonorarer

Ejendomsudgifter

SygefraværPersonaleomsætning

Dato for revisionspåtegningRevisionspåtegning

Takster
Tilbudstype: § 104. Afdeling: Dagtilbud Gefion
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