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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
-    Organisation og ledelse
-    Kompetencer
-    Økonomi
-    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 Ahornstien

Hovedadresse Ahornstien 1-13
3250 Gilleleje

Kontaktoplysninger Tlf: 72497746
E-mail: lmunk@gribskov.dk
Hjemmeside: 

Tilbudsleder Lars Munk

CVR nr.

Virksomhedstype Offentlig

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

Målgrupper 18 til 65 år (angst, depression)

18 til 65 år (andre psykiske vanskeligheder)

18 til 65 år (personlighedsforstyrrelse)

18 til 65 år (forandret virkelighedsopfattelse)

Pladser i alt 13

Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper

Ahornstien Ahornstien 1-13
3250 Gilleleje

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

Søfryd Søfryd 10
3200 Helsinge

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

Pladser på afdelinger 13
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

De socialpsykiatriske bo-afdelinger Ahornstien og Søfryd er godkendt i henhold til Almenboliglovens § 
105/Servicelovens § 85.

Det samlede tilbud er godkendt med 13 døgnpladser og en medarbejdernormering svarende til ca. 3,60 årsværk, 
inkl. daglig ledelse men eksklusiv øverste ledelse og teknisk/administrativt personale.

Tilbuddet faglige tilgange fremgår af Socialstyrelsens Tilbudsportal som; recovery-understøttende tilgang, 
anderkende tilgang og social indlæringstilgang. Tilbuddets faglige metoder oplyses som motiverende samtale og 
Værdsættende samtale (Appreciative Inquiry). Det er Socialtilsyn Hovedstadens vurdering, at der er 
overensstemmelse mellem tilbuddets oplyste faglige tilgange og metoder og den pædagogiske praksis henholdsvis 
ledelse, medarbejdere og borgere beskriver overfor tilsynet.

Tilbuddets godkendt målgruppe er borgere, hvis udfordringer kan komme til udtryk i form af depression og angst, 
personlighedsforstyrrelse, forandret virkelighedsopfattelse og/eller andre psykiske vanskeligheder. Alderskriteriet på 
begge bo-afdelinger er fra 18 til 65 år ved indflytning. Det er socialtilsynets vurdering, at borgerne tilsynet taler med, 
eller træffer i tilbuddet, er i overensstemmelse med tilbuddets definerede målgruppe.

Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at den samlede medarbejdergruppes kompetencer, 
uddannelsesmæssige baggrund og erfaringer står i forhold til borgernes støttebehov. Til grund for socialtilsynets 
vurdering indgår blandt andet flere borgeres begrundede tilfredshed med den støtte de modtager i tilbuddet. 
Derudover indgår medarbejdernes beskrivelser af daglig praksis i tilbuddet, sammenholdt med tilbuddets 
definerede faglige tilgange.

Det fremgår af tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen, at tilbuddet ikke er døgndækket. For afdeling Søfryd 
udtrykker nogle borgere ønske om flere medarbejderressourcer, primært ønsket som medarbejderressourcer til 
aktiviteter og ture uden for afdelingen. Alle borgere tilsynet taler med, udtrykker generel tilfredshed med deres 
individuelt tildelte medarbejderressourcer.

De fællesarealer tilsynet ser ved seneste tilsyn, fremstår overalt i høj standard for rengøring og vedligeholdelse.

På det foreliggende grundlag vurderes tilbuddets økonomi gennemskuelig for socialtilsynet og eventuelt visiterende 
kommune, dog med de forbehold socialtilsynet skitserer under temavurderingen vedrørende økonomi.

Særligt fokus i tilsynet

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynskonsulenter Charlotte Valkonen Akrim (Tilsynskonsulent)

Frank Lund Pedersen (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 25-10-16: Ahornstien 1-13, 3250 Gilleleje (Anmeldt)
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For tilsynet i 2016 har Socialtilsyn Hovedstaden haft særligt fokus på inden for Socialstyrelsens Kvalitetsmodels 
tema 4, vedrørende organisation og ledelse samt Kvalitetsmodellens tema 6, Økonomi. Rapportens oplysninger 
vedrørende budget og tilbudsøkonomi tager afsæt i tilbuddets uploade oplysninger på Tilbudsportalen i form af 
budgetskema og nøgletal under Tilbudsportalens faneblad, "Årsrapport".

For god ordens skyld kan det nævnes, at Socialstyrelsens Kvalitetsmodels tema 6, økonomi, pr. 1. januar 2017 er 
taget ud af Kvalitetsmodellen. 2016 rapportens oplysninger vedrørende tema 6, økonomi, vil derfor ikke bliver 
overført til, eller fremgå af, de næst kommende rapporter fra Socialtilsyn Hovedstaden.

Opmærksomhedspunkter

Socialtilsyn Hovedstaden vil for 2017 have opmærksomhed på, at tilbuddet udfylder Socialstyrelsens budgetskema 
med de krævede minimumsoplysninger, herunder blandt andet oplysninger om indregning af over-/underskud og 
ejendomsomkostninger på servicearealer.
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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, herunder at 
tilbuddet i forhold til børn og unge understøtter, at de får en god skolegang socialt 
og fagligt. Desuden er det vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, 
der er nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller 
beskæftigelse opnås.

Vurdering af tema

Det seneste tilsynsbesøg har ikke givet anledning til ændring af tilsynets vurdering af dette tema, i forhold til det 
tidligere tilsynsbesøg. Der kan dog være foretaget redaktionelle ændringer.

Socialtilsynet vurderer, at Ahornstien og Søfryd understøtter borgernes beskæftigelse og at flere borgere har været 
i beskæftigelse i løbet af det sidste år. Støtten ydes med udgangspunkt i vurdering af borgernes ressourcer.

Tilbuddet følger op på indsatsen, men socialtilsynet vurderer, at indsatsen i højere grad kan ske ud fra konkrete 
mål, opsat i samarbejde med borgerne.

Gennemsnitlig vurdering 2,5

Udviklingspunkter

Opsætning af konkrete mål for alle borgere i tilbuddene som leder mod beskæftigelse i en form hvor borgerne 
udnytter deres potentiale.

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

Bedømmelse af kriterium

Bedømmelse fra 2015 tilsynet;
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i højere grad kan have opmærksomhed på at sætte mål op for beskæftigelse i 
samarbejde med borgerne. Dette som en del af indsatsen, så borgerne støttes i at udnytte deres fulde potentiale.

Socialtilsynet vurderer, at borgerne støttes i og til beskæftigelse, ud fra vurdering af de ressourcer de har, og flere 
borgere har været i kortere og længere beskæftigelse i løbet af det sidste år.

Ud fra dagbogsnotater og status ses, at der følges op på indsatser om beskæftigelse.

Borgere giver udtryk for interesse for beskæftigelse, når de har overskud til det.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a
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Oplysninger fra 2015 tilsynet;
Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. Til grund for bedømmelsen ligger at der ikke fremgår 
konkrete mål for borgernes beskæftigelse for alle borgerne i tilbuddene, men af notater og i status fremgår det at 
der følges op på beskæftigelse.

Det indgår også i bedømmelsen, at medarbejderne forsøger at motivere borgerne for struktur og beskæftigelse i 
deres dagligdag, ud fra et hensyn til den enkelte borgers funktion og formåen.

I vurderingen indgår  at sagsbehandlere orienterer om, at både Ahornstien og Søfryd er gode til at støtte op om 
beskæftigelse til borgere.
Grundet borgernes vanskeligheder lykkes det dog ikke altid. Konkret er der eksempler på at en borger ikke selv har 
ønsket beskæftigelse, men måske frivilligt arbejde på sigt. Andre eksempler er 3 borgere der alle modtager 
pension. Alle tre lider af skizofreni, to af dem med paranoide psykoser. Én har været i job med løntilskud i en 
årrække, hvilket han selv har opsagt i sommer, idet det ikke interesserede ham og han i stedet ønsker frivilligt 
arbejde. For de to andre er det ej er muligt pga. manglende sygdomsindsigt og manglende kontinuerlig 
medicinindtagelse.

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

Bedømmelse 2 (i lav grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.b

Oplysninger fra 2015 tilsynet;
Indikatoren bedømmes til i lav grad at være opfyldt. Til grund for bedømmelsen ligger, at tilbuddets målgruppe har 
forskellige begrænsninger og problematikker, der i en kortere eller længere periode gør, at borgeren ikke kan passe 
et arbejde, eller et dagbeskæftigelsestilbud jf information fra ledere og medarbejdere. På nuværende tidspunkt er to 
borgere i beskæftigelse fra Ahornstien og en fra Søfryd,

Det indgår også i bedømmelsen, at lederen og medarbejderne kan forklare, at der opstilles mål for beskæftigelsen 
og samarbejdes med Jobcentret, når det er relevant.

Det fremgår at 4 ud af 6 borgere fra Ahornstien har været i beskæftigelse og 2 borgere ud af 4 har været i 
beskæftigelse i løbet af året på Søfryd.
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      Vurdering af temaet 
Selvstændighed og relationer

Temavurdering

Selvstændighed og relationer

Et 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 fællesskaber, og at 
borgerne opnår de sociale kompetencer, som deltagelse i aktiviteter og sociale 
relationer og netværk kræver. Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter 
er rettet imod dette mål, og at det afspejles i aktiviteter i dagligdagen, i personalets 
adfærd, i de metoder, der anvendes, og afspejles i tilbuddets åbenhed mod og 
involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund.
Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet 
understøtter borgernes kontakt til og samvær med familie og netværk.

Vurdering af tema

Det seneste tilsynsbesøg har ikke givet anledning til ændring af tilsynets vurdering af dette tema, i forhold til det 
tidligere tilsynsbesøg. Der kan dog være foretaget redaktionelle ændringer.

Socialtilsynet vurderer, at Ahornstien og Søfryd i høj grad støtter til selvstændighed og relationer i det sociale liv. 
Der er i botilbuddene samværs- og aktivitetsmuligheder flere gange om ugen, brug af lokalområdets 
idrætsforeninger og kulturtilbud, samt tilbud for målgruppen på tværs i organisationen.

Borgerne støttes til samvær med familien og på Søfryd arrangeres i samarbejde med borgerne 2 årlige 
arrangementer med pårørende.

Borgernes selvstændighed understøttes ved at inddrage borgerne ved valg i dagligdagen, hvor borgerne aktivt 
tager stilling til, hvordan forskellige opgaver i botilbuddene skal håndteres og i opstillede handleplaner. 
Socialtilsynet vurderer, at disse valg tydeliggør en rehabiliterende og recoverytilgang i støtten.

Socialtilsynet vurderer, at Ahornstien og Søfryd opstiller konkrete mål for indsatsen. Socialtilsynet vurderer, at 
tilbuddet kan arbejde med en mere systematisk med metodebeskrivelse i dokumentationen i Avelero og i de 
halvårlige status.

Gennemsnitlig vurdering 4,3

Udviklingspunkter
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Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed

Bedømmelse af kriterium

Bedømmelse fra 2015 tilsynet;
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed.  Dette 
begrundet i, at der opsættes konkrete mål for indsatsen, som der følges op på halvårligt. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er i gang med en proces hvor, indsatsen forsat kan kvalificereres med fokus på 
opfølgningen og metodeanvendelse. Leder informerer om, at der fremadrettet vil ske opfølgning 3 gange om året 
for kvalitetssikring af indsatsen.

Der lægges vægt på, at ikke alle borgere er bevidste om egne mål for indsatsen, men at borgerne er med i 
udformningen af målene.

Der er fokus på at styrke borgernes sociale kompetencer i tilbuddet, i nærområdet og på tværs af tilbud i 
organisationen i samspil med borgerne. Borgerne støttes i at deltage i de lokale idrætsforeninger, personlige 
netværk og i samvær med familie. Det indgår endvidere i vurderingen, at medarbejderne ved mange tiltag, forsøger 
at motivere borgerne til socialt samvær og deltagelse i fællesskabet med de øvrige borgere.

Ligeledes støttes borgerne i, at tilkendegive deres frustration offentligt i forbindelse med at deres boligsituation på 
Søfryd er usikker.
 
Der gives eksempler på at leder og medarbejder styrker borgernes selvstændighed, ved at borgerne på Søfryd har 
overtaget en fælles rengøringsopgave, for at kunne spare penge. Penge som så i fællesskab kan bruges til 
aktiviteter, der ellers ikke vil være mulige p.g.a et lavt rådighedsbeløb. 
På Ahornstien styrkes selvstændigheden, som eksempel ved at inddrage borgerne i valg af madretter i forhold til 
hvad de koster at lave, for at have en prioritering, af hvad der bruges penge på.

Indsatsen sker med fokus på udflytning til egen bolig med respekt for borgernes resurser og valg.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.a

Oplysninger fra 2015 tilsynet;
Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. 
Til grund for bedømmelsen ligger, at dokumentgennemgangen viser, at Søfryd og Ahornstien har indsatsplaner for 
borgerne, der indeholder mål for sociale kompetencer og selvstændighed, som der følges op på ved halvårlig 
status.
Gennemgangen viser at målene med fordel kan konkretiseres, og tillige med tydeliggørelse hvorledes der 
metodemæssigt arbejdes med målene. Endvidere kan tilbuddet tydeliggøre hvilke mål der aktuelt arbejdes med.
Det indgår også i bedømmelsen, at tilbuddet har fokus på udvikling af sociale kompetencer ved, at den tid hvor 
medarbejderne er til stede i fælleshuset tilrettelægges sammen med borgerne, og oftest ligger om eftermiddagen, 
aften og weekender.

Medarbejdere fortæller, at opfølgning primært sker på teammøder, og løbende i kontakten på mail og telefonisk.
Leder oplyser, at vedkommende forventer minimum opfølgning hver 14. dag i journalsystem og vil kvalitetssikre 
indsatsen 3 gange årligt med den enkelte medarbejder.

Det indgår i bedømmelsen, at ikke alle borgere er klar på hvilke mål, som der arbejdes med, men at borgerne 
informerer om at de er med i at opstille mål.

Det oplyses at der på begge tilbud er fast fællesspisning en gang om ugen.

Det fremgår at både udsagn fra medarbejder, borgere og leder, at der arbejdes mod selvstændighed og udflytning 
til egen bolig.

Indikator 02.b Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende 
samfund
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Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

Oplysninger fra 2015 tilsynet;
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Til grund for bedømmelsen ligger, at medarbejderne 
med flere eksempler kan fortælle hvorledes der støttes op omkring borgernes kontakt til netværk, fællesskaber og 
omgivende samfund f.eks., i de lokale idrætsforeninger, i bylivet og en tur i biffen.

Det oplyses, at der holdes et brobygnings arrangement tre til fire gange om året mellem Søfryd og Ahornstien, 
tillige med et årligt fælles arrangement for borgere tilknyttet § 85 Voksenstøtte, for borgere som bor rundt i byen og 
som får støtte fra medarbejderne i tilbuddet.

Det indgår endvidere i bedømmelsen, at interview med borgerne bekræfter, at de får hjælp og støtte i forhold til at 
indgå og/eller opretholde sociale relationer.

Endvidere fremgår det af notater i Avaleo, at tilbuddene har fokus på at støtte op om fællesskaber og netværk.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.c

Oplysninger fra 2015 tilsynet;
Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. 
Til grund for bedømmelsen ligger, at tilbuddets afdeling Søfryd har faste årlige arrangementer for pårørende, som 
tilrettelægges i samarbejde og med accept af borgerne. Søfryd har gode erfaringer med disse arrangementer, og 
medarbejderne fortæller, at det er oplevelsen, at den problematiske kontakt mellem borgerne og deres pårørende, 
udvikles til gavn for borgeren.

Det oplyses, at afdelingen på Ahornstien tillige har planer om at indføre faste årlige arrangementer for borgernes 
pårørende.

Fra tilsynet i 2014 forklarede medarbejderne, at de støtter borgerne i løsrivelsesprocesser. Borgeren er altid 
inddraget i disse processer gennem dialog. Arbejdet dokumenteres i borgerens journal og status, som borgernes 
selv er med til at lave. 

Medarbejderne finder et godt pårørendesamarbejde givtigt, men oplyser, at det er en balancegang, hvor meget 
forældre skal inddrages. Der er enighed om, at medarbejderne altid skal have accept fra borgerne, hvis der skal 
tages kontakt til familien.
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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 metode 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 mål, som i samarbejde med borgerne er sat for de enkelte borgeres udvikling 
og trivsel. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med 
resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet 
og positiv effekt.
Tilbuddet skal som væsentlige overordnede elementer af kvaliteten respektere og 
sikre borgernes medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse vedrørende 
beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Tilbuddet skal understøtte 
borgernes fysiske og mentale sundhed samt forebygge magtanvendelser og
overgreb.

Vurdering af tema

Det seneste tilsynsbesøg har ikke givet anledning til ændring af tilsynets vurdering af dette tema, i forhold til det 
tidligere tilsynsbesøg. Der kan dog være foretaget redaktionelle ændringer.

Socialtilsynet vurderer, at Ahornstien og Søfryd arbejder ud fra relevante faglige rehabiliterende og 
recoveryorienterede tilgange og metoder, der i høj grad omsættes til en pædagogisk praksis, der understøtter 
målgruppens behov. Indsatserne skaber gode resultater for borgerne med individuelle mål og indsatser til gavn for 
fællesskabet. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på borgernes inddragelse i udarbejdelsen af mål, og tilbuddet er i 
gang med en proces som kvalificere indsatsen med dokumentation og opfølgning på mål. Metodeanvendelsen kan 
dokumenteres mere systematisk, for at tilbuddet kan styrke læringen af, hvilke metoder som medvirker til en effekt. 
Tilbuddet arbejder med at implementere effektdokumentation for arbejdet med borgerne.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets borgere trives og har meget stor indflydelse på eget liv, og organiseringen af 
rammerne for fællesskabet. Den uafklarede situation om Søfryds fremtid, skaber usikkerhed hos borgerne og har 
betydning for borgernes trivsel i tilbuddet, men der arbejdes med at skabe en afklaring.

Det vurderes, at der er fokus på mental sundhed via fællesaktiviteter og projekt Grib livet og kontakt til 
sundhedsinstanser. Den pædagogiske indsats støtter op om borgernes fysiske sundhed med fokus på KRAM 
faktorerne sund kost og motivation til motion.

Socialtilsynet vurderer, at Ahornstien og Søfryd forebygger magtanvendelser og medarbejderne er bekendte med 
gældende procedurer i tilfælde af magtanvendelser. Det vurderes at tilbuddet i sine etiske overvejelser samt 
pædagogiske praksis forebygger overgreb ved forhold mellem borgerne.

Gennemsnitlig vurdering 4,6

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

Bedømmelse af kriterium

Bedømmelse fra 2015 tilsynet;
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppe beskrivelse og anvender 
rehabiliterende, anerkendende og recovery tilgange, som er relevant for målgruppen. Socialtilsynet vurderer, at 
teori omsættes i praksis og skaber positive resultater for borgerne. 
Til grund for vurderingen ligger, at tilbuddet har en mundtlig, reflekterende opfølgningskultur og i begrænset omfang 
dokumenterer metodeanvendelse og erfaringer med brug af disse.

Der er lagt vægt på leders information om, at der er en styrket indsats for kvalitetssikring af arbejdet med 
dokumentationen. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i højere grad kan dokumentere indsatser til brug for egen 
læring og forbedring af indsatsen ud fra indblik i den dokumentation, som er fremsendt. Dokumentationssystemet er 
nyt og er under opbygning og spiller aktuelt ikke sammen med myndighedsdelen i dokumentationssystemet.

Socialtilsynet har lagt til grund, at tilbuddet dokumenterer indsatser og resultater halvårligt i status til myndighed, 
overvejende ud fra mål opsat af visiterende kommune. Tilbuddet har ikke kommunale indsatsmål for alle borgere, 
hvilket socialtilsynet vurderer, bør indhentes. Medarbejder og borgere fortæller om indsatser, der skaber trivsel og 
udvikling.

Leder er del at en arbejdsgruppe som arbejder med implementering af effektmålings systemet  FKO, og har 
igangsat projekt med arbejdet med FIT.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a

Oplysninger fra 2015 tilsynet;
Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Til grund for bedømmelsen ligger, at medarbejderne kan 
redegøre for relevante faglige tilgange og metoder, dels teoretisk, men også med praksiseksempler.

Det indgår endvidere, at især refleksions niveauet bedømmes som højt, hvilket socialtilsynet ser som en væsentlig 
forudsætning for at omsætte tilgange og metoder til pædagogiske handlinger. 

Det indgår tillige i bedømmelsen, at det er tydeligt, at lederen og medarbejderne har borgerne i centrum, og 
ydelserne ydes med respekt for den enkelte borgers funktion og formåen.

Det er oplyst at der arbejdes med Recovery-understøttende tilgang, social læring og  anerkendende tilgang
 med fokus på anvendelse af Værdsættende samtale (Appreciative Inquiry) og Motiverende samtale (MI)

I bedømmelsen indgår, at metodeanvendelsen ikke ses tydeligt dokumenteret i opfølgning på indsatser, for at 
dokumenterer om anvendelse af metode giver resultat og medarbejdernes forskellige erfaringer med at  anvende 
metode.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b

Oplysninger fra 2015 tilsynet;
Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i middel grad. 
Til grund for bedømmelsen ligger, at nyt it system, Avaleo endnu ikke er fuldt implementeret.
Lederen forklarer, at det aktuelt har betydning i forhold til et retvisende overblik over status for arbejdet med 
borgernes indsatser og mål i de pædagogiske planer. 

Det indgår i bedømmelsen, at lederen oplyser at det er et prioriteret fokus at arbejde med tydeliggørelse af 
indsatserne og kvalificering af dokumentationen, som det forventes det nye it system kan understøtte.
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Det indgår også i bedømmelsen, at lederen oplyser at der skrives status som minimum hver ½ år. Lederen oplyser 
at der er forventning om at medarbejderne dokumenterer omkring borgerne minimum hver 14. dag.
Endvidere oplyses, at der følges op på dagbogsnotater ved stikprøver, og alle status skrivelser går forbi lederen til 
kvalitetssikring. 

Socialtilsynets dokumentanalyse viser at tilbuddene dokumenterer resultater i halvårlig status, med udgangspunkt i 
konkrete mål.  Af fremsendte notater og halvårlig status ses i mindre grad notater, som kan bruges reflektivt til brug 
for læring og forbedring af indsatsen.

Det indgår endvidere i bedømmelsen, at medarbejderne kan redegøre for hvorledes de på teammøder vidensdeler 
omkring indsatser og metodiske tilgange i arbejdet med borgerne. Medarbejderne medgiver at de godt kan blive 
bedre til at videregive og tydeliggøre denne refleksion i den skriftlige dokumentation.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c

Oplysninger fra 2015 tilsynet;
Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. 
Til grund for bedømmelsen ligger at nyt it system; Avaleo skal muliggøre og understøtte tydelighed omkring den 
konkrete indsats bestilling fra myndigheden. En tydelighed der ifølge lederen og medarbejderne, har været 
efterspurgt i det gamle system, og som afstedkom nogle uklarheder i forhold til hvilken indsats der forventes af 
tilbuddet.

Lederen oplyser, at der fremadrettet igennem projekt FKO skal arbejdes med større dialog omkring formulering af 
mål mellem myndigheden og leverandøren. Tillige skal der udvikles nye ydelser og kvalitetsstandarder.
Det oplyses endvidere, at alle borgere skal revisiteres i forbindelse med denne proces.

Det indgår tillige i bedømmelsen, at leder og medarbejdere med eksempler kan fortælle positive resultater opnået 
gennem borgerens ophold ved begge afdelinger.
Medarbejderne fortæller, at der for nogle borgere har manglet §141 indsatsplaner m.m. for borgerne, hvorfor 
medarbejderne selv har formuleret mål for borgerens ophold.

Yderligt indgår i bedømmelsen, at sagsbehandlere orienterer om, at det er indtrykket, at der arbejdes fint med 
målene, som borgerne har sat for deres ophold. Ex. for at hindre isolation og komme i beskæftigelse. En borger er 
kommet i beskyttet beskæftigelse og har haft en udvikling fra en time med pædagogisk ledsagelse til 2 arbejdsdage 
pr uge, kun med pædagogisk ledsagelse til at komme frem. Næste skridt er selv at komme af sted, hvilket sker i 
små bider, oplyser vedkommende sagsbehandler.

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

Socialstyrelsens Kvalitetsmodel er i perioden siden foregående tilsyn i 2015 udvidet med indikator 03.d. Socialtilsyn 
Hovedstaden bedømmer indikatoren i meget høj grad opfyldt. Socialtilsynet bedømmelse beror på flere af hinanden 
uafhængige oplysninger fra både borgere, medarbejdere og daglig leder. Herunder beskrivelser af tilbuddets 
samarbejde med eksterne aktører som eksempelvis Sundhedsvæsen mv.
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Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og 
hverdagen i tilbuddet

Bedømmelse af kriterium

Bedømmelse fra 2015 tilsynet;
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget 
liv og hverdag i tilbuddet, dette begrundes med anvendelse af de faglige tilgange og metoder som tilbuddet har 
valgt, og borgernes udsagn om at opleve sig hørt, respekteret og anerkendt.

Det fremgår af de eksempler, der gives i begge tilbud, at borgerne har stor indflydelse på deres dagligdag, herunder 
hvordan personaleressourcer bruges bedst mulig til at tilgodese borgernes behov. 
I ydelsesbeskrivelser beskrives minimum antal gange der afholdes brugermøder og møder med leder og eventuelle 
pårørende.

Borgerne er medinddraget og har tilvalgsmulighed om at udføre praktiske opgaver i botilbuddet, for at borgerne 
herved får penge til aktivitetstilbud, som de ikke ellers ville have rådighedsbeløb til.

Borgernes mål fremgår tydeligt af indsatsplaner, og i opfølgningen ses at borgerne høres i forhold om eventuel 
ændring af indsats.

Endeligt er lagt vægt på at borgerne støttes i at blive hørt i verserende huslejesag.

Indikator 04.a Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Oplysninger fra 2015 tilsynet;
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Til grund for bedømmelsen ligger at medarbejderne og 
lederen forklarer, at de valgte tilgange og metoder implicit fordrer en anerkendende tilgang med fokus på at 
borgerne inddrages mest muligt i eget liv. 

Det indgår i bedømmelsen og vægtes, at borgerne oplyser, at de oplever, at medarbejderne har forståelse og er 
hjælpsomme, og de oplever sig hørt, respekteret og anerkendt.

Tilbuddet arbejder med etik ud fra et koncept og der er udpeget etikambassadører.

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

Oplysninger fra 2015 tilsynet;
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Til grund for bedømmelsen ligger at der afholdes 
husmøde hver 7. uge og borgerne opfordres til at deltage i disse. 

Det oplyses, at lederen ofte deltager i husmøderne for at orientere om forskelligt, som eksempelvis verserende 
huslejesag på Søfryd.

Det indgår også i bedømmelsen, at medarbejderne og borgerne kan fortælle at tilbuddets åbningstider i fælleshuset 
er aftalt på husmøderne.
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Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Bedømmelse fra 2015 tilsynet;
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel, ved at 
skabe rammer for socialt samvær i tilbuddet. Desuden med særlig aktivitetspulje, hvor der arrangeres fisketure 
m.m. via det kommunale sundhedsprojekt "Grib Livet".

Borgerne udtrykker at de trives, fordi deres behov respekteres. Borgerne på Søfryd giver udtryk for den utryghed 
det giver, at deres boligsituationen er uafklaret, men at de bliver støttet i at håndterer situationen, ved at være aktivt 
deltagende i at udtrykke behovet for afklaring og ændring af boligsituationen.

Borgerne støttes i kontakt til relevante sundhedsydelser og ledsages til psykiater og psykiatrisk skadestue ved 
behov.

Socialtilsynet vurderer, at ophør af de faste møder med distrikt psykiatrien, har reduceret muligheden for det 
tværgående samarbejde mellem den sundhedsfaglige- og socialfaglige indsats. Et samarbejde som tilbuddet har 
søgt at fastholde ved opsøgende kontakt for at styrke den koordinerede indsats til gavn for borgerne.

Yderligere ligger til grund, at medarbejderne er opmærksomme på håndteringen af misbrugsproblemer.

Endeligt ligger til grund, at tilbuddet er opmærksomme på at motivere til motion og til de sunde valg ved 
fællesspisning. Socialtilsynet observerer, at der drikkes sodavand fra formiddag og ved frokost og er i dialog med 
medarbejderne om, at det er et tema som tilbuddet ikke har opmærksomhed på pt.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Oplysninger fra 2015 tilsynet;
Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt i høj grad. 
Til grund for bedømmelsen ligger at alle interviewede borgerne udtrykte trivsel og tilfredshed med støtten som de 
modtager og samt i forhold til deres bolig.

Det indgår i bedømmelsen at borgerne kunne give flere eksempler på den støtte de har modtaget og den udvikling 
de har opnået igennem den tid de har boet i tilbuddet. 

Det indgår også i bedømmelsen, at lederen og medarbejderne også oplever at borgerne trives i begge tilbud.

Det indgår endvidere i bedømmelsen, at borgerne på Søfryd bragte den høje husleje op, og den utryghed og 
misstemning denne medføre.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.b

Oplysninger fra 2015 tilsynet;
Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. 
Til grund for bedømmelsen ligger at lederen og medarbejderne kan oplyse, at der samarbejdes med relevante 
eksterne sundhedsinstanser såsom læger, psykiater, psykologer, tandlæger og lign. 
Der er ydermere tilbud om følgeskab til borgeren til behandling.

Til grund for bedømmelsen ligger, at de fast samarbejdsmøder mellem socialpsykiatrien og distriktspsykiatrien er 
stoppet.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)
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Kriterium 06 Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Bedømmelse fra 2015 tilsynet;
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad forebygger og håndterer magtanvendelser. Til grund for vurderingen 
ligger, at tilbuddet ikke har haft nogle magtanvendelser og at tilbuddet arbejder anerkendende med udgangspunkt i 
metoder som den Motiverende Samtale og AI.

Tilbuddet har fokus på kompetenceudvikling, for at medarbejderne har kompetencer til håndterer borgere med 
udadreagerende adfærd.  

Socialtilsynet vurderer, at refleksionskulturen i tilbuddet, ligeledes er en forebyggende faktor i forhold til brugen af 
magt.

Bedømmelse af Indikator 05.c

Oplysninger fra 2015 tilsynet;
Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. 
Til grund for bedømmelsen ligger at tilbuddet har et stort fokus på mental sundhed og fysisk aktivitet.

Det indgår i bedømmelsen, at leder og medarbejdere kan fortælle, om fælles fisketure, skovture, mad over bål, 
vandgymnastik, cykelture m.m. - aktiviteter der både styrker den fysiske tilstand og medvirker til styrkelse af den 
mentale sundhed.
Det oplyses at tilbuddet indgår i" Grib livet" - et kommunalt projekt med fokus på fællesskab, sund levevis og 
motion.

Medarbejderne fortæller at de er opmærksomme på misbrugsproblemer, og arbejder motiverende med de borgere 
der i perioder har disse udfordringer. Håndtering af misbrugsproblematikker indgår som en del af de pædagogiske 
indsatsplaner jf. ydelsesbeskrivelsen.

Det indgår endvidere i bedømmelsen, at borgerne med flere eksempler fortæller om deres oplevelse af, den 
betydning som de forskellige motions tiltag har.

Adspurgt omkring kostens betydning, kan medarbejderne fortælle at de forsøger at motivere for det sunde valg når 
der er fællesspisning. Lederen ser, at tilbuddet godt kan styrke sit fokus i forhold til sund kost.

Det oplyses, at der er møder med borgerne efter behov med distriktspsykiatrien. Medarbejderne oplyser, at den 
faste sparrings mødeflade med distriktspsykiatrien er ophørt, og dette har medført et hul i samarbejdet og 
kommunikationen. Medarbejderne forklarer, at de i stedet forsøger at være initiativ tagende for at opretholde et 
samarbejdsniveau

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

Oplysninger fra 2015 tilsynet;
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 
Til grund for bedømmelsen ligger at der er ingen magtanvendelser finder sted jf. oplysningsskema.
Tilbuddet anvender anerkendende tilgang, motiverende samtale og AI som pædagogiske indsatser og som  sikrer, 
at magtanvendelse så vildt mulig undgås.
Tilbuddet har haft kompetenceudvikling i håndtering af udad regerede borgere.    
Teamet vold håndteres i APV.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b
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Kriterium 07 Tilbuddet forebygger overgreb

Bedømmelse af kriterium

Bedømmelse fra 2015 tilsynet;
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad forebygger overgreb ved den pædagogiske indsats. Indsatsen 
består i at medarbejderne observerer borgernes tilstand og samspil, at medarbejder taler med borgerne om 
konflikthåndtering og at borgerne er med i udfærdigelse af regler for samvær i tilbuddet.

Leder og medarbejdere oplyser, at der er forekommet meget få episoder, og det er leder og medarbejders 
oplevelse, at borgerne tager ansvar for håndhævelsen af husregler.

Det indgår tillige i vurderingen, at leder informerer om, at der er procedure for overgreb og at medarbejder kan 
redegøre for metoder til at forebygge overgreb.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a

Oplysninger fra 2015 tilsynet;
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 
Til grund for bedømmelsen ligger, at medarbejderne taler med borgerne om forebyggelse og konflikthåndtering, og 
der er aftale på begge afdelinger om indbyrdes kommunikation og konfliktløsning med regler, udfærdiget af 
borgerne.

Det indgår i bedømmelsen, at medarbejderne kan fortælle, hvorledes de observerer på borgernes tilstand og 
adfærd i samspil, for at læse de små signaler og være på forkant og derved forebygge eventuelle overgreb borgere 
imellem.

Det indgår tillige i bedømmelsen, at medarbejderne kan fortælle, at der er meget få episoder der omhandler 
konflikter, og oftest er det oplevelse, at borgerne selv håndhæver husreglerne og derved tager et ansvar for 
fællesskabet. 

Det indgår endvidere i bedømmelsen, at tilbuddet har en kriseplan og en ambulanceplan. Lederen forklarer, at han 
qua sin rolle og funktion bruges i situationer, hvor der er behov for konfliktløsning. Det oplyses tillige, at tilbuddets 
medarbejdere har deltaget i kursus om forebyggelse af vold.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.b

Oplysninger fra 2015 tilsynet;
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 
Til grund for bedømmelsen ligger, at lederen oplyser, at der er procedure for overgreb.

Det indgår i bedømmelsen og vægtes, at medarbejderne kan redegøre for hvorledes de ud fra deres tilgang og 

Oplysninger fra 2015 tilsynet;
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 
Til grund for bedømmelsen ligger at tilbuddet ikke har haft nogle magtanvendelser i de seneste år.
Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets medarbejdere som naturlig forlængelse af deres faglige fokus, vil 
dokumentere og følge op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af 
indsatsen.

Det indgår endvidere i bedømmelsen, at tilbuddets medarbejdere har en stærk kultur for vidensdeling og refleksion, 
og det ligger implicit i medarbejdernes tilgang, at arbejde anerkendende.
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metode arbejder med forebyggelse af overgreb.
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      Vurdering af temaet 
Organisation og ledelse

Temavurdering

Organisation og ledelse

En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig 
organisering og en kompetent og ansvarlig ledelse. En ledelse, der driver tilbuddet 
fagligt og økonomisk forsvarligt, og som både sætter rammerne for tilbuddets 
strategiske udvikling og varetager den daglige ledelse.

Vurdering af tema

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at bo-afdelingerne Ahornstien og Søfryd har en faglig kompetent daglig leder. 
Socialtilsynets vurdering beror dels på objektive faktorer som meget lavt sygefravær i forening med en 
medarbejdergennemstrømning på 0 % siden foregående tilsyn. 

Derudover beror Socialtilsynets vurdering på borgere og medarbejderes beskrivelser af praksis i tilbuddet, herunder 
deres indtryk af daglig leders indsats. Endelig beror Socialtilsynet vurdering på daglig leders faglige refleksioner 
under interview, vedrørende egen andel og rolle i tilbuddets pædagogiske praksis og samlede indsats, sat i relation 
til målgruppens støttebehov og de enkelte borgeres individuelle udfordringer. Supplerende beror vurderingen på 
daglig leders beskrivelser af egen rolle og muligheder i forbindelse med samarbejde, der inddrager borgernes 
pårørende eller andre aktører uden for tilbuddet.

Gennemsnitlig vurdering 4,6

Udviklingspunkter

Kriterium 08 Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer forsat, at tilbuddet har en faglig kompetent daglig leder. Til grund for tilsynets bedømmelse 
ligger primært medarbejdere og borgeres beskrivelser. Endvidere indgår det i tilsynets vurdering, at leder på 
relevant vis redegør for faglige vurderinger og betragtninger i forhold til nogle borgeres udtrykte utilfredshed med 
oplevelsen af lejlighedsvis nedprioritering i de tilfælde, hvor medarbejderne har haft øget arbejdstidsforbrug på SEL 
§ 85 borgere uden for tilbuddet.
Daglig leders formelle uddannelse og efteruddannelser indgår også i tilsynets vurdering. Endelig indgår daglig 
leders konstruktive samarbejde og dialog med Socialtilsynet, i bedømmelse af kriterium 08.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a

Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt. 
Til grund for bedømmelsen ligger, at medarbejderne fortsat udtrykker begrundet tilfredshed med daglig leders 
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Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

Det er Socialtilsynet vurdering, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Tilbuddets endog meget lave 
personalegennemstrømning på 0 % og medarbejdergruppens lave sygefravær indgår i Socialtilsynet bedømmelse 
af kriterium 09. Derudover indgår det i vurderingen, at Socialtilsynet ikke har data, der indikerer tilbuddets 
driftsunderskud i både 2015 og 2016 som mangel på ledelseskompetencer. Derimod noterer Socialtilsynet sig, at 
tilbuddet for budgetåret 2016 er underbudgetteret og dermed et driftsmæssigt vilkår, der ligger uden for daglig 
leders ansvars og beslutningskompetence.

ledelsesstil. Medarbejderne giver udtryk for, at de oplever sig hørt og inddraget i forhold med relevans for tilbuddets 
daglige drift og umiddelbare planlægning. Fra både leder og medarbejdere oplyses det, at den fjernledelse, der et 
vilkår i tilbuddet med afsæt i daglige leders øvrige ledelsesfunktioner, alt overvejende ikke opleves som en 
nævneværdig udfordring.

Fra borgerne oplyses det overfor tilsynet, at leder generelt opleves lydhør og imødekommende. Dog oplyser flere 
borgere samtidig, at de i forbindelse med utilfredshed med medarbejdernes mulighed for, og varsling af, 
omlægninger af deres arbejdstidspunkter ikke har oplevet lydhørhed fra leders side. 
Fra både medarbejdere og leder oplyses det, at borgernes utilfredshed er hørt og at leder i flere omgange har 
været i dialog med både borgere og medarbejdere vedrørende borgernes utilfredshed med medarbejdernes 
mulighed for, og varsling af, omlægning af arbejdstidspunkter. 
Socialtilsynet noterer sig, at der ikke er samstemmende beskrivelser mellem medarbejdere, ledelse og borgerne. 
Socialtilsynet ser under tilsynet et opslag på afdeling Søfryds opslagstavle, hvoraf det fremgår, at medarbejderne 
på nogle tidspunkter konkret har varslet omlægninger af tidspunkter og datoer for deres arbejdstider.

Det indgår i socialtilsynets bedømmelse af indikator 08.a at leder har flere års erfaring med målgruppen og flere års 
ledererfaring samt at tilbuddets daglige leder har en diplom-lederuddannelse.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.b

Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. Til grund for socialtilsynets bedømmelsen ligger at både leder og 
medarbejdere oplyser, at der kontinuerligt modtages ekstern supervision. Fra medarbejderne beskrives det som en 
fordel, at supervisionen modtages samtidig af begge afdelingers medarbejdergrupper. Det beskrives overfor tilsynet 
som en faglig styrkelse, at også kollegaer på tværs af de to teams kan komme med input og synsvinkler i den 
sparring, der finder sted i forbindelse med supervisionen. 

Fra daglig leder oplyses det, at denne modtager ledelsessparring i en mindre gruppe, bestående af øverste leder 
og én anden daglig leder for et sammenligneligt tilbud i kommunen.

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

Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt. Socialtilsynet noterer sig, at der blandt borgerne er forskellige 
beskrivelser af, hvorvidt de i forhold til deres behov har tilstrækkelig kontakt til medarbejderne. For afdeling 
Ahornstien oplyses det, at borgerne i meget høj grad oplever tilstrækkelig kontakt. For afdeling Søfryd oplyses det, 
at borgerne i peroder oplever at udeboende borgere, der modtager SEL § 85 støtte fra samme medarbejdergruppe, 
kan fremstår opprioriteret og at dette lejlighedsvis opleves på bekostning af borgerne i afdeling Søfryd.

Fra medarbejdere og leder bekræftes det, at medarbejderne i de to afdelinger også indgår med 
medarbejderressourcer til kommunens udkørende team for SEL § 85 ydelser. 

Det beskrives samstemmende fra leder og medarbejdere, at der efter deres opfattelse er tilstrækkelige 
medarbejderressourcer til borgerne i begge afdelinger. Det beskrives samtidig, i overensstemmelse med borgernes 
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oplysninger, at medarbejderne har mandat til at opprioriterer kontakttid til udeboende borgere, der modtagere SEL 
§ 85 ydelser, hvis én af disse i en kortere eller længere periode har øget behov for støtte. 

Det oplyses supplerende fra leder, at eventuelt længerevarende øget støttebehov hos en udeboende borgere, der 
modtager SEL § 85 ydelser, kan udløse flere visterede medarbejdertimer, således de samlede 
medarbejderressourcer i tilbuddets to afdelinger ikke reduceres. Socialtilsynets bedømmelse af indikator 09.a skal 
ses i sammen hænge med ovenstående.

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

Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. Fra både medarbejdere og leder oplyses 
medarbejdergennemstrømningen til 0, hvilket er i overensstemmelse med tilbuddets oplysninger på 
Tilbudsportalen.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.c

Indikatoren bedømmes i meget høj grad opfyldt. Til grund for bedømmelsen ligger, at leder og medarbejdere 
beskriver et meget lavt sygefravær i tilbuddet generelt. Fra daglig leder oplyses det, at tilbuddet på tidspunktet for 
tilsynet har det laveste sygefravær blandt kommunens tilbud. Henset medarbejdergruppens gennemsnitsalder 
indgår det rimeligvis i sammenligningen med kommunens øvrige tilbud, at eksempelvis barns 1. sygedag for nogle 
medarbejdere ikke længere er relevant.
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      Vurdering af temaet 
Kompetencer

Temavurdering

Kompetencer

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de 
kompetencer, det vil sige uddannelse, erfaring eller viden, 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 et 
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 på en etisk måde 
forholder sig til og handler i forhold til borgerne. Herunder at medarbejderne møder 
borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på 
borgernes retssikkerhed.

Vurdering af tema

Det seneste tilsynsbesøg har ikke givet anledning til ændring af tilsynets vurdering af dette tema, i forhold til det 
tidligere tilsynsbesøg. Der kan dog være foretaget redaktionelle ændringer.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejderne har relevante flerfaglige uddannelser, samt erfaring og viden i 
forhold til målgruppen, hvilket blandt andet ses i kontakten til borgerne. Socialtilsynet vurderer, at de flerfaglige 
kompetencer kan bringes yderligere i spil ved at fokuserer på, hvilke kompetencer der ligger i de enkelte fag 
baggrunde.  

Alle medarbejdere har deltaget i et kompetenceudviklings forløb om den Motiverende Samtale i 2013 og NADA 
øreakupunktur indenfor det sidste år.  Socialtilsynet vurderer, at NADA i høj grad er implementeret i praksis, som 
tilbud til at øge borgernes trivsel i hverdagen.
I 2015 har tilbuddet tillige uddannet etik ambassadører, som medvirker til at skab større indsigt og refleksion om 
tilgange til at leve livet på.

Ledelsen har igangsat et pilotprojekt for arbejdet med effektdokumentation; FIT Feedback Informed Treatment med 
inddragelse af et borgerperspektiv på effekten af indsatsen, som alle medarbejder skal på temadag omkring med 
udgangen af 2015.

Gennemsnitlig vurdering 4,5

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

Bedømmelse af kriterium

Bedømmelse fra 2015 tilsynet;
Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppen behov og 
tilbuddets metoder, som også afspejles i medarbejdernes engagerede kontakt til borgerne, og borgernes udsagn.

Der lægges vægt på medarbejdernes flerfaglige faglige baggrunde og at der sker systematisk efteruddannelse af 
medarbejderne. Det bemærkes, at adspurgt til betydningen af flerfaglig uddannelsesmæssig baggrund, fokuserer 
medarbejderne på de personlige forskelligheder frem for de faglige. Socialtilsynet vurderer, at fokus på de faglige 
forskelligheder vil styrke den  faglige bevidsthed. Socialtilsynet vurderer, at der er sket en implementering af NADA i 
den daglige praksis, men hører ikke eksempler på at MI i samme grad er bevidst implementeret. 

Derudover arbejdes med det etiske aspekt i arbejdet og der er udnævnt et par etikambassadører.

Yderligt begrundes vurderingen med, at der er igangsat et pilotprojekt for arbejdet med effektdokumentation; FIT 
Feedback Informed Treatment, som alle medarbejder skal på temadag omkring med udgangen af 2015.

Der er en bekymring fra medarbejderside om kompetenceudviklingen forsat kan prioriteres ved besparelser.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.a

Oplysninger fra 2015 tilsynet;
Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Til grund for bedømmelsen ligger, at medarbejderne har 
relevant faglig grunduddannelse og alle har flere års erfaring med målgruppen. Derudover har medarbejderne 
løbende deltaget i forskellige relevante kurser og uddannelser.

Det er oplyst, at alle medarbejdere har efteruddannelse i Motivational Interviewing (MI), NADA (øreakupunktur), og 
voldsforebyggende kursus.

Leder oplyser i foråret 2015 var der kurser om etik for alle fast medarbejder og der er udnævnt 2 etikambassadører.

FIT - Feedback Informed Treatment kører som pilotprojekt og alle medarbejder skal på temadag i slutningen af 
2015.

Det indgår endvidere i bedømmelsen, at lederen ser, at medarbejderne er meget kompetente.

Det indgår i bedømmelsen, at medarbejderne kan fortælle om en faglig kultur, hvor der er fokus på at bruge 
hinandens forskellighed. Medarbejderne understreger betydningen af de personlige kompetencer i arbejdet med 
borgerne, og betydningen af at kende hinanden i forhold til disse kompetencer.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.b

Oplysninger fra 2015 tilsynet;
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 
Til grund for bedømmelsen ligger, at borgerne fortæller, at de får den hjælp de har brug for, samt er glade for 
medarbejderne og lederen.

Det vægtes tillige i bedømmelsen, at socialtilsynet på tilsynsdagen kunne observere at tilgangen og omgangstonen 
vidnede om et godt samspil og værdifulde relationer mellem borgere og medarbejdere.
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      Vurdering af temaet 
Økonomi

Temavurdering

Økonomi

Det er afgørende, at tilbuddene har en bæredygtig økonomi, da det har store 
konsekvenser for beboerne i døgntilbud, hvis tilbuddet må lukke af økonomiske 
grunde, fordi det kan betyde, at borgerne må flytte. Samtidig er det afgørende, at 
tilbuddet har økonomiske forudsætninger for fortløbende at kunne udvikle sig, og at 
der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og den fastsatte takst. Det skal 
derfor sikres, at der stilles relevante krav til tilbuddets økonomi, herunder med 
hensyn til gennemsigtighed i økonomien.

Vurdering af tema

Det er Socialtilsyn Hovedstadens vurdering, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig for Socialtilsynet og eventuelt 
visiterende kommuner. Socialtilsynet noterer sig, at tilbuddet har et driftsunderskud fra 2015, der kan reguleres i 
tilbuddets 2017 takst i henhold BEK. nr. 9 af 12/01/2015, bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for 
visse ydelser og tilbud efter serviceloven. 
For god ordens skyld henleder Socialtilsynet eventuelt visiterende kommuners opmærksomhed på, at borgernes 
husleje, jf. tilbuddets juridiske konstruktion som ABL § 105/SEL § 85, er betragteligt over niveauet for tilsvarende 
og/eller sammenlignelige socialpsykiatriske botilbud. Borgernes egenbetaling for husleje overstiger 1.800,- kr. pr. 
kvadratmeter pr. år, hvilket i udgangspunkt svare til ca. det dobbelte af niveauet inden for Socialtilsyn 
Hovedstadens geografiske tilsynsområde.

Gennemsnitlig vurdering 1,5

Udviklingspunkter

Kriterium 11 Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddet i 2015 akkumulerede et underskud på 6,3 % i forhold til samlet omsætning. 
Tilsvarende konstaterer tilsynet, at tilbuddet for driftsåret 2016 forlods budgetterer med et underskud, dog blot på 
ca. 1,3 % i forhold til budgetteret driftsomsætning. På det foreliggende grundlag er det Socialtilsynets umiddelbare 
vurdering, at tilbuddet er underbudgetteret og dermed i begrænset omfang økonomisk bæredygtigt. Det indgår 
imidlertid også i tilsynets bedømmelse for kriterium 11, at tilbuddet er kommunalt og derfor ikke er omfattet af 
solvens krav.

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

Bedømmelse 1 (i meget lav grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 11.a

Indikatoren bedømmes i meget lav grad opfyldt. Der aflægges som udgangspunkt ikke et særskilt, revisorpåtegnet 
regnskab for kommunale eller regionale tilbud.  Der foreligger således ikke dokumentation til at belyse de 
oplysninger Socialstyrelsens Kvalitetsmodel foreskriver, hvilket bedømmelse af indikator 11.a skal ses i 
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Kriterium 12 Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til 
prisen og tilbuddets målgruppe

Bedømmelse af kriterium

På det foreliggende grundlag er det Socialtilsynets bedømmelse, at der i tilbuddets økonomi er en rimmelig 
sammenhæng mellem målgruppens støttebehov og tilbuddets takster. Socialtilsynet tager dog forbehold i 
bedømmelsen, hvad angår tilbuddets underbudgettering for driftsåret 2016 samt eventuel underskudsregulering fra 
foregående driftssår.  
Socialtilsynet konstaterer fortsat, at borgernes egenbetalingsandel, primært hvad angår huslejebetaling, er blandt 
de højeste inden for Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsområde. Ud fra de oplysninger Socialtilsynet har, er 
borgernes huslejebetaling på over 1.800,- kr. pr. kvadratmeter pr. år, hvilket er markant højere en 
gennemsnitsniveauet for huslejebetaling i tilsvarende eller sammenlignelige socialpsykiatriske botilbud. Flere 
borgere oplyser overfor tilsynet, at deres høje huslejeudgifter giver dem konkrete økonomiske begrænsninger, og 
bekymringer. På områder, der hører under begrebet almindelig livsførelse som eksempelvis kost, transport, 
fritidsinteresser, IT-, telefon- og avisabonnementer, forsikringer, tøj og fodtøj mv. beskriver borgerne, at deres 
økonomi/pensioner ikke rækker. Medarbejderne bekræfter overfor tilsynet, at borgerne ofte giver udtryk for konkrete 
økonomiske bekymring i hverdagen. Med afsæt i Socialstyrelsens Kvalitetsmodels tekst for kriterium 12, er det 
Socialtilsynets vurdering, at kvaliteten i den pædagogiske indsats overfor borgerne kan være udfordret af det 
faktum, at borgernes økonomisk pres på rådighedsbeløb efter "faste udgifter" fremstår som kontraindikation i 
forhold til målgruppens støttebehov.

sammenhæng med.

For god ordens skyld skal det også her nævnes, at Socialstyrelsens Kvalitetsmodels tema 6 med tilhørende kriterier 
og indikatorer vedrørende økonomi, pr. 1. januar 2017 er taget ud af Kvalitetsmodellen. Bedømmelsen fremgår 
alene fordi, tilsynet har fundet sted før ændring af Socialstyrelsens Kvalitetsmodel.

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

Bedømmelse 2 (i lav grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 11.b

Indikatoren bedømmes i lav grad opfyldt. 
Til grund for bedømmelen ligger, at tilbuddet for 2016 budgettere med et mindre underskud, altså underbugtettere, 
selvom tilbuddet for driftsåret 2015 kom ud med et driftsmæssigt underskud på 6,3 % i forhold til samlet 
omsætning.

Yderligere noterer Socialtilsynet sig, at tilbuddets andel af udgifter til øverste ledelse og eksempelvis tilbuddets 
andel af udgifter til servicearealer ikke er medregnet i tilbuddets 2016 bruttobudget, hvilket bedømmelsen af 
indikator 11.b også skal ses i sammenhæng med, idet den faktuelle underbudgettering derved reelt er større end 
det, der fremgår af det uploadede bruttobudget.

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

Bedømmelse 2 (i lav grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 12.a

Indikatoren bedømmes i lav grad opfyldt. 
Til grund for bedømmelen ligger, at tilbuddets medarbejdernormering og driftsomkostninger, set i forhold til 
tilbuddets målgruppeafgrænsning, fremstår i rimeligt forhold til hinanden. Dog noterer Socialtilsynet sig, at borgerne 
på afdeling Søfryd efterlyser bedre medarbejdernormering. Specielt efterlyser borgerne medarbejderressourcer til 
fælles aktiviteter som eksempelvis ture ud af huset mv.

Af Tilbudsportalen fremgår ingen oplysninger om større planer for ændringer eller faglig udvikling, hvilket ifølge 
leder stemmer overens med den aktuelle drift af tilbuddet. Af tilbuddets up loadede bruttobudget fremgår det, at der 
for 2016 budgettere med et beskedent underskud (inden for rammen af efterfølgende over/underskudsregulering). 
Socialtilsynet sammenholder imidlertid også 2015 nøgletal fra Tilbudsportalens faneblad "Årsrapport", hvor tilbuddet 
oplyser et driftsunderskud på 6,3 % i forhold til samlet omsætning for 2015 (over rammen for efterfølgende 
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Kriterium 13 Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende 
kommuner

Bedømmelse af kriterium

Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig for Socialtilsynet og for eventuelt 
visiterende kommuner. I Socialtilsynets bedømmelse tages dog forbehold for manglende minimums oplysninger i 
tilbuddet uploadede 2016 budgetskema vedrørende tilbuddets andel af løn til øverste ledelse samt opgørelse af 
ejendomsomkostninger vedrørende tilbuddets udgifter på servicearealer, altså lokaler og faciliteter, der ikke indgår i 
de borgerbetalte fællesarealer. 
Det drejer som om personale kontorer, eventuelle depoter hvor borgerne ikke har adgang, personale toilet og 
badefaciliteter mv.
For tilbuddets uploade bruttobudget for driftsåret 2017 vil Socialtilsynet have opmærksomhed på, at 
budgetskemaets minimumsoplysninger fremgår. Der henvises i den forbindelse Socialstyrelsens guide i selve 
budgetskemaet.

over/underskudsregulering). Bedømmelse for indikator 12.a skal ses i denne sammenhæng.

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

Bedømmelse 1 (i meget lav grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 13.a

Indikatoren bedømmes i meget lav grad opfyldt. Der aflægges som udgangspunkt ikke et særskilt, revisorpåtegnet 
regnskab for kommunale eller regionale tilbud. Socialtilsynet har derfor taget nøgletallene til efterretning. 
Bedømmelse af indikator 13.a skal ses i sammenhæng med, at der ikke foreligger et regnskab, hvor tilbuddets 
uploadede nøgletal på Tilbudsportalen kan verificeres.

Også i denne sammenhæng henledes opmærksomheden på, at Socialstyrelsens Kvalitetsmodel pr. 1. januar 2017 
korrigeres for dette misforhold, idet økonomitemaet som nævnt tages ud af den samlede Kvalitetsmodel.
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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, udformning, indretning, faciliteter og stand er velegnede samt 
hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe samt understøtter indsatsens 
formål og indhold. Det er vigtigt, at de fysiske rammer inde og ude tilgodeser 
borgernes behov, interesser og rettigheder blandt andet i forhold til at sikre 
borgernes trivsel, ret til privatliv, udfoldelsesmuligheder og mulighed for at 
opretholde sociale netværk.

Vurdering af tema

Det seneste tilsynsbesøg har ikke givet anledning til ændring af tilsynets vurdering af dette tema, i forhold til det 
tidligere tilsynsbesøg. Der kan dog være foretaget redaktionelle ændringer.

Socialtilsynets vurderer, at tilbuddets fysiske rammer i høj grad understøtter borgernes udvikling og trivsel med 
moderne lejligheder og et stort fælleshus på Ahornstien og på Søfryd, som skaber gode rammer for sociale 
aktiviteter. 

Socialtilsynet vurderer, at borgernes trivsel på Søfryd er reduceret som følge af høje boligudgifter og hermed færre 
muligheder for aktiviteter på grund af et lavt  rådighedsbeløb.  Socialtilsynet vurderer, at der arbejdes med at finde 
egnede løsninger på problemstillingen.

Det vægtes, at borgerne trives såvel på Ahornstien og Søfryd, og oplever tilbuddet som deres hjem. Der er plads til, 
at borgerne kan være sig selv og være en del af fællesskabet.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

Afklare boligproblematikken på Søfryd
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Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Bedømmelse fra 2015 tilsynet;
Socialtilsynet vurderer, at de tilbuddets fysiske rammer i høj grad understøtter borgernes udvikling og trivsel, men at 
borgerne trives i middel grad på grund de høje boligudgifter som giver borgerne et lille rådighedsbeløb, som i lavere 
grad gør det muligt for borgerne at deltage i social aktivitet som kan understøtte deres udvikling f.eks. med 
deltagelse i lokalsamfundets aktiviteter.

Begrundet i borgernes udtrykte usikkerheden om Søfryds fremtid,  vurderer socialtilsynet at situationen påvirker 
borgernes trivsel negativt, både i forhold til at der er flere ledige lejligheder i tilbuddet, og usikkerheden om 
tilbuddets fremtid begrundet i muligheden for at få de tomme pladser fyldt op.
Socialtilsynet vurderer, at der arbejdes med at finde egnede løsninger på problemstillingen.

Det vægtes, at de fysiske rammer er moderne og at der er et stort fælleshus på Ahornstien og Søfryd, som bruges 
af borgerne og tillige i samspil med medarbejderne. Borgerne i tilbuddene udtrykker, at de oplever tilbuddet som 
deres hjem og det betyder meget at tilbuddene ligger i rolige omgivelser tæt på offentlig transport.

Indikator 14.a Borgerne trives med de fysiske rammer

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Oplysninger fra 2015 tilsynet;
Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. 
Til grund for bedømmelsen ligger, at begge afdelinger er beliggende i fredelige parcelhus kvarterer, hvor borgerne 
har egne boliger og fælleshus. Borger fra Søfryd fortæller, at det er godt at tilbuddet ligger i så roligt et område, 
fordi det giver mere fred i sindet.
Borgerne udtrykker, at have et fælleshus er godt for at kunne møde andre borgere og personaler i et skærmet og 
trygt miljø.

Det indgår i bedømmelsen og vægtes, at borgerne udtrykker tilfredshed med deres bolig, men at den høje husleje 
især gældende Søfryd, medfører store begrænsninger i borgerens økonomiske råderum, og derved muligheden for 
deltagelse i aktiviteter.

Borgere fra Søfryd fortæller, at de tomme lejligheder i botilbuddet påvirker borgernes trivsel negativt, ligesom det 
skaber utryghed ikke at vide, hvordan forvaltningen vil løse situationen og hvilke udgifter der kan blive i den 
sammenhæng.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

Oplysninger fra 2015 tilsynet;
Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. 
Til grund for bedømmelsen ligger, at borgerne udtrykker tilfredshed med både Søfryd og Ahornstiens beliggenhed, 
en beliggenhed der giver mulighed for fred og ro, og som derved virker fremmende for borgernes recovery.

Det indgår i bedømmelsen, at borgerne har egne boliger, hvor de kan være sig selv, og mulighed for fællesskab 
med de øvrige borgere i fælleshusene. 

Det giver glæde at borgerne må have dyr i botilbuddene, orienterer borgerne om.

Det indgår endvidere i bedømmelsen, at borgerne fremhæver udenoms arealerne, med muligheder for gåture og 
indkøbsmuligheder.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c
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Oplysninger fra 2015 tilsynet;
Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 
Til grund for bedømmelsen ligger at borgerne fortæller, at de betragter deres bolig som deres hjem.
Ydermere vægtes, at borgerne kan fortælle at medarbejderne udviser respekt, og ikke går ind i boligerne uden 
samtykke fra borgerne.

Socialtilsynet observerer, at fælleshusene er hjemligt indrettet med fælles spisemuligheder og tv krog. Billederne på 
væggene i begge tilbud har relation til borgerne i tilbuddet.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Gribskov Kommunes hjemmeside.
Tilbudsportalen.
Tilbuddets uploadede budgetskemaer for 2015 og 2016.
Opgørelse over sygefravær.
Mails fra daglig leder.

Observation Interaktion mellem medarbejdere og leder. 
Interaktion mellem medarbejdere og borgere samt borgerne indbyrdes. 
Interaktion mellem leder og borgere.
Standard for rengøring og vedligeholdelse.

Interview Medarbejdere fra begge afdelinger.
Borgere fra begge afdelinger.
Daglig leder.

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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