
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:

Botilbuddet Kirkeleddet 8

Kirkeleddet 8
3230 Græsted
Tlf.: 30785414
E-mail: tina.sogaard@aleris.dk
Hjemmeside: www.gribskov.dk

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

Heidi Schmidt (Socialtilsyn Hovedstaden)

02-08-2016

Pladser i alt: 8

*Målgrupper: 18 til 50 år (medfødt hjerneskade, udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder)

18 til 50 år (kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, hørenedsættelse, synsnedsættelse)

1. Stamoplysninger

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

Kirkeleddet 8 er et socialt tilbud oprettet efter Almen boliglovgivning § 105, stk. 2 med støtte efter SEL § 85. Tilbuddet 
har 8 pladser og målgruppen beskrives med borgere med mobilitets nedsættelse, kommunikations nedsættelse samt 
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*Samlet vurdering:
medfødte hjerneskade.

Socialtilsynet har den 13. juni 2016 været på anmeldt driftsorienteret tilsyn og tilbuddet vurderes fortsat godkendt. 

Samlet set konkluderer socialtilsynet, at tilbuddet arbejder med afsæt i en anerkendende tilgang, der imødekommer 
borgernes ønsker og behov samt har fokus på inddragelse og fysisk pleje og træning. Tilbuddet har i højere grad end 
tidligere, fokus på aktiviteter og initiativer udenfor tilbuddet. 

Tilbuddet har haft fokus på borgernes mål og dokumentationen i tilbuddets digitale system. Socialtilsynet konkluderer, 
at tilbuddet fortsat bør have fokus på borgernes inddragelse i indsatsplanerne samt på den løbende daglige 
dokumentation og evaluering, hvor borgernes mål i højere grad har et udviklingsperspektiv til gavn for borgernes 
positive udvikling og læring af indsatsen. 

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet i høj grad har fokus på borgernes fysiske trivsel og vedligeholdelse og på den 
mentale trivsel, dog vurderes at tilbuddet i højere grad kan fokusere på fælles metoder, der forebygger mental 
mistrivsel og overgreb. 
Socialtilsynet konkluderer at tilbuddet forebygger magtanvendelser og er bekendt med gældende regler på området. 

Tilbuddets ledelse vurderes kompetente og sikrer at den daglige drift varetages hensigtsmæssigt og med fokus på 
borgerne. 
Socialtilsynets økonomer vil gennemføre et senere administrativt  tilsyn, hvor vi vil følge op de særlige forhold vedr. 
udlicitering og krav til specifikation i budgettet dokumentation mm.
Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets medarbejdere er relevant uddannede og har relevant erfaring med 
målgruppen. Det vurderes at medarbejderne i højere grad kan implementere faglig relevante metoder i tilbuddet, til 
fælles gavn for mødet med borgerne. Endvidere kan det faglige perspektiv bevidstgøres yderligere og skabe 
professionelt fokus med borgerne. 
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3. Oplysninger om datakilder

Dokumenter: Tidligere tilsynsrapporter
Tilbudsportalen
oplysningsskema
Pædagogiske indsatsplaner vedr. en borger
Dagbogsnotater vedr. to borgere
Indsatsplan vedr. to borgere
bestilling vedr. en borger
Personalemødereferater 
møderapport vedr. en borger
Oversigt over overgreb vedr. en borger

Opmærksomhedspunkter:

*Afgørelse:

- tilbuddet bør fortsat have fokus på borgernes inddragelse i indsatsplanerne samt på den løbende daglige 
dokumentation og evaluering , hvor borgernes mål i højere grad har et udviklingsperspektiv til gavn for borgernes 
positive udvikling og læring af indsatsen. 

- Synliggøre fælles tilgange og  metoder samt vidensdele og implementere faglige teorier i daglig faglig praksis.
- Socialtilsynets økonomer vil gennemføre et senere administrativt  tilsyn, hvor vi vil følge op de særlige forhold vedr. 
udlicitering og krav til specifikation i budgettet dokumentation mm.

Godkendt

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets fysiske rammer er egnede til formålet og imødekommer borgernes særlige 
behov.
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Observation

Interview Leder Tina Søgaard, uddannet pædagog og ledelsesuddannelser, ansat i Aleris Handicap siden 2012
Daglig leder Camilla, uddannet pædagog og ansat som pædagog i tilbuddet siden 2009 og ansat som daglig leder siden 
1/4 2016.

Medarbejder, uddannet pædagog, ansat siden 2012
Medarbejder, uddannet fysioterapeut, ansat siden 2012
Medarbejder, uddannet Sosu, ansat siden 2007. 

Borger, bosat siden 2015
Borger, bosat siden 2008

Der er fremsendt mail til to sagsbehandlere fra visiterende kommune.

Pårørende til to borgere
Interviewkilder Anbringende kommune

Beboere
Ledelse
Medarbejdere
Pårørende
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4. Oplysninger om tilsynsbesøg

Dato 13-06-2016

Oversigt over tilsynsbesøg 13-06-16: Kirkeleddet 8, 3230 Græsted (Anmeldt)

Tilsynskonsulenter

Afdelinger

Heidi Schmidt

Henriette Aase Kær Philipsen

Besøgstype

Særligt fokus på udvalgte temaer, 
kriterier eller indikatorer

Fokus har været på kvalitetsmodellens 6 temaer, hvor temaet vedrørende Økonomi behandles på et 
administrativt tilsyn senere på året.
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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

3 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på 
borgernes beskæftigelse ved dels at understøtte 
borgernes dagsform med hjælp og støtte i form af daglig 
struktur og dels ved at understøtte samarbejdet med 
borgernes beskæftigelses tilbud.

Tilbuddet har løbende dialoger med borgerne og er 
lydhøre overfor eventuelle ønsker om ændringer i 
borgernes beskæftigelse eller at borgerne ikke trives. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan 
understøtte fokus på beskæftigelse, ved at opstille 
understøttende mål, for at synliggøre indsats og skabe 
sammenhæng mellem borgernes beskæftigelse og bo 
tilbuddet samt synliggøre muligheder og eventuelle 
ønsker.

- Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel kan opstille 
understøttende mål i samarbejde med borgerne, der 
understøtter deres dagbeskæftigelse.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til beskæftigelse. 
Der er lagt vægt på at medarbejdere oplyser hvorledes borgernes dagsform er struktureret og tilpasset, at de 
understøttes i deres beskæftigelse. Endvidere er der fokus på samarbejdet mellem beskæftigelses tilbuddene og 
tilbuddet efter borgernes behov. Der er endvidere løbende dialog med borgerne om trivsel i deres beskæftigelse.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har relevant fokus og ser, at der med fordel kan opstilles understøttende mål 
for borgernes beskæftigelse, for dels at synliggøre indsatsen og dels for at sikre, at borgerne trives og udnytter 
fulde potentiale i deres beskæftigelse.

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

1 (i meget lav 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget lav grad, at være opfyldt.
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der i de fremsendte pædagogiske indsatsplaner, ikke fremstår 
mål der understøtter borgernes dagtilbud.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad, at være opfyldt.  Der er lagt vægt på, at samtlige borgere 
på tilbuddet er i dagtilbud. 
Det bekræftes af ledelse og medarbejdere.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Selvstændighed 
og relationer

4,3 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter 
borgernes selvstændighed og styrker sociale 

- Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel yderligere 
kan konkretisere målene og give dem et mere 
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kompetencer. Der er fokus på at borgerne er deltagende 
i alle forhold vedrørende dem selv og bidrager med det, 
de er i stand til. Endvidere er der fokus på at deltage i 
sociale fællesskaber i og udenfor tilbuddet. Socialtilsynet 
vurderer, at blandt andet team tvilling er med til at 
understøtte borgernes følelse af at være en del af et 
fælleskab og samtidig inkludering i det omgivende 
samfund. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med fokus 
på indsatsmål og dokumentation og ser at tilbuddet 
fortsat med fordel er opmærksom på hvilken inddragelse 
borgerne har og om de eventuelt kan få mere af. 
Endvidere vurderes det, at der med fordel kan 
dokumenteres systematisk og løbende evaluere 
indsatsmålene i samarbejde med borgerne. 

Endelig vurderer Socialtilsynet, at pårørende er en del af 
tilbuddet og de ses som en ressource. Socialtilsynet 
anerkender tilbuddets pårørende samarbejde, og ser at 
tilbuddets inddragelse og samtidige respekt for 
borgernes ønsker og behov i høj grad imødekommes.

udviklingsorienteret fokus med inddragelse af borgerne i 
højere grad. Endvidere fokus på systematisk 
dokumentation og løbende evalueringer i samarbejde 
med borgerne. 
- Med fordel kan visualisere dagsorden til beboermøder 
samt madplan, for at styrke borgernes indsigt på mere 
selvstændig vis.

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. 
Tilbuddet understøtter borgernes ressourcer og motiverer til at borgerne inddrages i eget liv, eksempelvis i 
plejeopgaver, hvor borgerne ellers er fuldt ud afhængige af medarbejdernes hjælp og støtte. 
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Derudover understøttes borgernes selvstændighed ved deltagelse i små opgaver såsom tilberedning af mad, valg af 
tøj etc.
Sagsbehandler fra visiterende kommune eksemplificerer desuden , at hvis borgerne har spørgsmål til emner fx 
helligdage bliver de selv sat til at undersøge disse emner og derefter dele deres viden med de andre beboere. 
Socialtilsynet vurderer, at borgerne i større grad kan bidrage med deltagelse i ADL opgaver, såsom fordeling af 
opgaver i tilbuddet tilpasset den enkeltes funktionsniveau.  

Socialtilsynet har lagt vægt på, at tilbuddet i høj grad styrker borgernes sociale kompetencer, ved at iværksætte 
diverse aktiviteter samt understøtte muligheden for at være en del af fælleskaber som Team tvilling, aftenskole 
eller klub. Pårørende efterlyser dog pædagogiske aktiviteter og tiltag fra tilbuddets side. 

Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet opstiller mål der omhandler borgernes sociale kompetencer og 
selvstændighed og ser at tilbuddet opstiller delvis konkrete mål og med fordel kan folde metoder til opnåelse af 
målene ud samt synliggøre yderligere hvorledes borgerne er inddraget og ikke blot accepterer.
Der kan med fordel arbejdes med fokus på hvorledes borgerne kan inddrages, hvorledes borgerne får indsigt i 
udviklingsorienterede mål, der kan bidrage til egen udvikling og hvorledes de kan inddrages i den løbende 
evaluering. 

På baggrund af leder og medarbejderes udsagn, samt de fremsendte notater, ser Socialtilsynet, at tilbuddet bør 
dokumentere den løbende indsats med målene. 

Pårørendesamarbejde vurderes til at være et prioriteret fokus på Kirkeleddet 8 og pårørende føler sig velkomne i 
tilbuddet.
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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 til i middel grad at være opfyldt. 
Til grund for bedømmelsen ligger, at på baggrund af to fremsendte pædagogiske indsatsplaner 
fremgår der mål, der understøtter borgernes selvstændighed eller sociale kompetencer. 
Målene fremstår i høj grad konkrete og der er beskrevet metoder og opgaveanvisninger, der 
relaterer sig til både medarbejdere som borgerne.  

I de fremsendte dagbogsnotater for to borgere, fremgår der vedrørende et af målene, en 
dokumentation af indsatsen, men generelt ses systematiske dokumentation af mål indsatsen i 
mindre grad.
Pårørende oplyser, at målbarheden er afhængig af, hvor konkret målet er. Pårørende er ikke bevidst 
om den løbende indsats omkring målene.

Indikator 02.b: Borgerne indgår i 
sociale relationer, fællesskaber 
og netværk i det omgivende 
samfund

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt.
Der er lagt vægt på at borgere, medarbejder og ledere oplyser, at team tvilling er en aktivitet, der 
fylder en del hos borgerne. Borgerne mødes en gang om ugen og enten hepper, løber eller er en del 
af det store fællesskab, hvor der etableres relationer på tværs af botilbud i hele kommunen, oplyser 
leder.
Der er endvidere lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at nogle borgere er brugere af aftenklub 
eller aftenskole og at der fra tilbuddets side tages initiativer, hvor arrangementer og aktiviteter i 
lokalmiljøet benyttes og tilbydes til borgerne. 
Medarbejderne oplyser, at der tilbydes i gennemsnit to ture/ aktiviteter hver måned på baggrund af 
dels borgernes egne ønsker men også hvad der rør sig i det omgivende samfund. 

Borgerne oplyser, at de deltager i aktiviteter og ture og er tilfredse med udbuddet og kontinuiteten. 
Pårørende oplyser at der er iværksat flere ture og aktiviteter ud af huset, men at ønsket kunne være 
yderligere tiltag og initiativer.
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Indikator 02.c: Borgerne har med 
udgangspunkt i deres ønsker og 
behov herfor kontakt til og 
samvær med deres familie og 
netværk i dagligdagen

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at borgerne oplyser at de har kontakt med deres pårørende ud 
fra egne behov. 
Borgerne oplyser at de kan få hjælp til at lave aftaler eller tage kontakt. 
Der er ydermere lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at de har et godt samarbejde med de 
pårørende og der er fokus på dialog og samtidig en opmærksomhed og fokus på borgernes 
retssikkerhed og ikke at overskride deres tavshedspligt ved at oplyse og videregive informationer til 
pårørende. 
Leder oplyser endvidere, at der arrangeres forskellige tiltag, hvor pårørende inviteres. Tillige er der 
fokus på dialog og samarbejde. 

Pårørende oplyser, at der er løbende og god kontakt til tilbuddet.
Tema Gns. 

bedømmelse
* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Målgruppe, 
metoder og 
resultater

3,7 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i 
en klar målgruppebeskrivelse og i nogen grad med 
relevante faglige tilgange og metoder der øger borgernes 
livskvalitet.  Det vurderes dog, at tilbuddet med fordel 
kan have fokus på at implementere generelle 
fagspecifikke metoder så de skaber udviklingsperspektiv 
og læring for borgerne. 
Socialtilsynet anerkender, at tilbuddet benytter 
individuelle metoder, der for den enkelte borger skaber 
yderligere livsværdi og fordrer til fælles refleksion blandt 
medarbejderne. 

- Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel kan 
implementere fagspecifikke metoder, til fælles refleksion 
og yderligere til gavn for borgernes positive udvikling. 
Endvidere have fokus på hvilke metoder der benyttes og 
disse beskrives på tilbudsportalen. 
- Socialtilsynet ser, at tilbuddet bør arbejde yderligere 
med at konkretisere målene og give dem et 
udviklingsperspektiv samt implementere dem i daglig 
praksis og efterfølgende systematisk dokumentere 
målarbejdet. Endvidere have fokus på 
borgerinddragelsen. 
- Tilbuddet bør udarbejde metoder til gavn for 
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Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på mål 
indsatsen men ydermere og fortsat bør fokusere på 
borgerinddragelse, konkrete målbare mål samt den 
løbende og daglige dokumentation af et mere 
udviklingsorienteret perspektiv for borgerne. 

Ydermere ligger til grund for vurderingen, at borgerne er 
i trivsel og får den hjælp og støtte, samt den træning de 
har brug for, for at vedligeholde deres fysiske funktioner. 
Borgernes mentale trivsel er i fokus og øges ved at 
borgerne inddrages i eget liv, har indflydelse og ejerskab 
til de beslutninger, der træffes i tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger 
magtanvendelser og overgreb og har refleksioner i 
forhold til forebyggelse.
Socialtilsynet bemærker samtidig, at tilbuddet ikke har et 
beredskab for forebyggelse af overgreb og vurderer, at 
der bør udarbejdes en metode der sikrer, at 
medarbejderne samlet set, forebygger og håndterer 
overgreb.

medarbejdernes fælles afsæt og til gavn for mødet med 
borgerne. Endvidere udarbejde beredskab til 
forebyggelse af overgreb.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 03: Tilbuddet arbejder 
med afsæt i en klar 
målgruppebeskrivelse, 
systematisk med faglige tilgange 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad arbejder med afsæt i faglige tilgange og metoder tilpasset 
målgruppen samt har fokus på positive resultater for borgerne. 

Ledere og medarbejdere oplyser at målsætningen er i fokus, når der udarbejdes statusbeskrivelser og at der har 
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og metoder, der fører til positive 
resultater for borgerne

været arbejdet med dette siden sidste tilsyn. 
Medarbejderne oplyser, at de i indsatsplanen inddrager borgerne løbende. Borgerne skal altid give samtykke til at 
den udarbejdede plan fremlægges. Medarbejderne oplyser, at de ikke nedskriver deres dialoger med borgerne 
omkring mål. Der arbejdes med afsæt i de kommunale handleplaner, såfremt borgeren har modtaget en. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og i mindre grad med 
faglige referencerammer, der udgør positive resultater for borgerne. Der arbejdes med en anerkendende og 
respektfuld tilgang, men metodebeskrivelserne vurderes at tage afsæt i den enkelte medarbejders faglige formåen 
og fokus. Der vurderes endvidere, at tilbuddets arbejde med kvalikombo endnu ikke er effektueret og tildels stadig 
ikke er implementeret. 

Socialtilsynet vurderer desuden, at tilbuddet fortsat bør have fokus på målsætning af konkrete og målbare mål, der 
relaterer sig til borgerne og med et udviklingsperspektiv. 
Tilbuddet kan med fordel systematisere den løbende daglige dokumentation af indsatsen, for at synliggøre 
tilbuddets samlede indsats med positive resultater og til gavn for borgerne. 
Ydermere vurderes, at tilbuddet fortsat bør have fokus på de visiterende kommuners bestilling eller indsatsmål for 
borgerne.
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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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i middel grad, at være opfyldt.
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at de anvender en positiv og 
anerkendende tilgang hvor humor fylder i hverdagen. 
Der arbejdes fortsat med at implementere kvalikombo og medarbejderne oplyser, at det er svært at 
afse tid til eksempelvis at vidensdele på et personalemøde. Medarbejderne oplyser, at de arbejder 
med at inddrage borgerne i eget liv og træning og pleje fylder meget i omsorgen for borgerne.
Leder oplyser at der arbejdes med et rehabiliterende fokus, hvor borgernes fysiske niveau 
vedligeholdes. 

På tilbudsportalen beskrives, at tilbuddet blandt andet arbejder med en sanseorienteret, 
kommunikationspædagogisk, rehabiliterende og en neuropædagogisk tilgang. Af metoder er der på 
tilbudsportalen beskrevet metoder som den aktiverende, rehabiliterende og kompenserende tilgang 
samt Handlekompetenceskema. 

Pårørende oplyser, at de oplever at pleje perspektivet fylder mest og at den pædagogiske tænkning 
og initiativet til sociale aktiviteter og oplevelser, ikke er fuldt ud til sted. Dog nævner en pårørende, 
at det er blevet væsentligt bedre. 
Ledere oplyser at kvalikombo i efteråret indtænker at afholde temadag om netop implementering, 
hvor kvalikombo instruktører kan undervises i hvorledes kvalikombo med fordel rent praktisk kan 
gribes an. 

Yderligere til grund for bedømmelsen ligger, at en pårørende forklarer, at der er faglige tilgange og 
metoder som passer til borgerne. Dog kan pårørende se en forskel på sin pårørendes arbejdssteds 
aktiviteter, som er mere pædagogisk udviklingsorienteret i forhold til borgerne, end Kirkeleddets 
aktiviteter, som af pårørende vurderes til ikke altid at passe helt til borgerne.
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Indikator 03.b: Tilbuddet 
dokumenterer resultater med 
udgangspunkt i konkrete, klare 
mål for borgene til løbende brug 
for egen læring og forbedring af 
indsatsen

2 (i lav grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i lav grad at være opfyldt. 
Til grund for bedømmelsen ligger, at tilbuddet har fremsendt 1 pædagogisk statusplan samt to 
indsatsplaner, hvor det fremgår at tilbuddet opstiller mål. Målene i indsatsplanerne fremstår i 
mindre grad konkrete i den ene plan og i højere grad i den anden plan. I de fremsendte 
dagbogsnotater, fremgår der dokumentation for mål indsatsen i et tilfælde, ellers ses målene ikke 
nævnt i de daglige notater. 
Der er yderligere lagt vægt på, at der i den fremsendt oversigt over udviklingspunkter og tilbuddets 
plan for disse, fremgår at tilbuddet forventer at have imødekommet udviklingspunktet omkring klare 
konkrete mål for borgere og den tilhørende dokumentation af indsatsen.  Det er tidsbestemt til 
efteråret 2016. 
Medarbejderne oplyser at de er begyndt at bruge det digitale system, men at de langtfra er i mål. 
Endvidere oplyses, at den tidligere faglige leder skal sidemandsoplære medarbejderne i netop at 
blive kompetente i at anvende det digitale system som forventet.

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

2 (i lav grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i lav grad at være opfyldt.
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at på baggrund af en fremsendt indsatsplan og pædagogisk 
status beskrivelse, fremgår, at tilbuddet delvist dokumenterer mål indsatsen, som er opstillet af de 
visiterende kommune.
I tilbuddets pædagogiske statusbeskrivelse, opstilles mål for borger, direkte afspejlet i selvsamme 
mål fra borgerens indsatsplan. 
I en anden fremsendt indsatsplan beskrives, at borgerne ikke har indsatsmål fra visiterende 
kommune. Tilbuddet har dog beskrevet formålet med ophold i botilbuddet og underbygget disse 
med mål.

Sagsbehandler fra visiterende kommune oplyser, at tilbuddet i høj grad arbejder med de mål der er 
opsat fra kommunens side.
Leder oplyser på tilsynet i 2015, at der er flere borgere, der ikke har indsatsplaner fra visiterende 
kommune.
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Indikator 03.c: Tilbuddet kan 
dokumentere positive resultater 
i forhold til opfyldelsen af de 
mål, de visiterende kommuner 
har opstillet for borgernes 
ophold

2 (i lav grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i lav grad at være opfyldt.
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at på baggrund af en fremsendt indsatsplan og pædagogisk 
status beskrivelse, fremgår, at tilbuddet delvist dokumenterer mål indsatsen, som er opstillet af de 
visiterende kommune.
I tilbuddets pædagogiske statusbeskrivelse, opstilles mål for borger, direkte afspejlet i selvsamme 
mål fra borgerens indsatsplan. 
I en anden fremsendt indsatsplan beskrives, at borgerne ikke har indsatsmål fra visiterende 
kommune. Tilbuddet har dog beskrevet formålet med ophold i botilbuddet og underbygget disse 
med mål.

Sagsbehandler fra visiterende kommune oplyser, at tilbuddet i høj grad arbejder med de mål der er 
opsat fra kommunens side.
Leder oplyser på tilsynet i 2015, at der er flere borgere, der ikke har indsatsplaner fra visiterende 
kommune.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt.
Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at i de fremsendte indsatsplaner fremgår der ikke konkrete mål, 
hvori der i beskrivelserne indgår samarbejde med eksterne aktører.
Leder oplyser, dog at tilbuddet inddrager pårørende i en stor del af borgernes mål, der skal støtte op 
om borgernes mål. Endvidere inddrages ekstern fysioterapeut i at understøtte opfyldelsen af 
borgerens mål om eksempelvis træning, hvilket eksemplificeres.

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. 

Til grund for vurderingen, ligger at tilbuddet indtænker borgerne i beslutninger ved hjælp af deltagelse i forskellige 
udvalg samt afholder beboermøder, hvor borgerne kan komme til orde. 
Desuden ligger der til grund for vurderingen, at borgerne inddrages i hverdagslivets beslutninger vedrørende mad 
samt aktiviteter, og er inddraget i større beslutninger såsom ferie, herunder hvor til, og med hvem. 

Der er yderligere lagt vægt på, at borgerne oplyser, at de føler sig inddraget samt at pårørende oplever, at der er 
fokus på selvbestemmelsesretten samt borgernes ønsker bliver indfriet.
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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 til i meget høj grad at være opfyldt.
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at borgerne generelt oplyser at de føler sig respekteret og at der 
bliver talt pænt til dem. En borger har problematiseret tonen, hvilket ledelsen er bekendt med og 
handler på. 
Medarbejderne oplyser at borgerne deltager i forskellige udvalg, så de er inddraget i eget liv samt at 
deres ønsker bliver hørt. Der er kultur for at borgernes behov og ønsker er i fokus uanset om 
medarbejderne er af en anden holdning. 

Pårørende oplyser, at borgerne mødes i en god tone og at deres ønsker anerkendes og respekteres 
og at selvbestemmelsesretten leves ud på tilbuddet.  

Sagsbehandler fra visiterende kommune oplyser, at vedkommende i meget høj grad oplever at 
borger bliver hørt og respekteret, eksempelvis bruger personalet meget tid på at forstå borger og 
tager hensyn til vedkommendes ønsker. 

Socialtilsynet observerede ved rundvisningen, at borgerne mødtes med en positiv og venlig tone.
Indikator 04.b: Borgerne 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 til i høj grad at være opfyldt. 
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der i interview med leder tilbydes ferieture, aktiviteter og 
andre tiltag på baggrund af borgernes ønsker.  
Endvidere oplyser medarbejder, at borgerne som et nyt tiltag har kunne ønske ny kontaktperson 
samt udover ferieønsker, også har kunne ønske hvilke medarbejdere, der skal med på ferien. 
Borgerne oplyser, at de er inddraget i ting der vedrører dem og at de ofte bliver spurgt om hvad de 
kunne tænke sig. 
En borger oplyser desuden, at de er med til at vælge menu til madplanen samt er deltagende på 
indkøb hvor de selv vælger tøj eller andre ting. 
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På baggrund af tilsyn fra 2015, oplyste medarbejderne at der bliver afholdt beboermøde en gang om 
måneden.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.

Der er i vurderingen lagt vægt på, at borgerne understøttes i en sund levestil indeholdende varieret kost, 
bevægelse, samt en opmærksomhed på den mentale trivsel. 
Der er fokus på kost, men udtales divergerende oplysninger om hvorvidt en ny kogebog er iværksat , hvorfor 
socialtilsynet vurderer, at dette med fordel kan klarlægges, så der etables en fælles tilgang og håndtering af 
borgernes ønsker til mad, samt iværksættelse af en entydig tilgang til præsentation af kostmulighederne. 

Der er fokus på pleje og den fysiske del og socialtilsynet vurderer, at tilbuddet kombinerer borgernes træning med 
udendørsaktiviteter såsom cykling og gåture i nærområdet, for at inddrage perspektivet om aktiviteter udenfor 
tilbuddet samt inkludering i det omgivende samfund. 
Socialtilsynet anerkender tilbuddets brug af energi forvaltningsskemaer og vurderer, at tilbuddet med fordel kan 
kombinere eller supplere med øvrige lignende tiltag, der forebygger uhensigtsmæssig adfærd og indikerer mere 
ensartede tilgange og brug af metoder.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 05.a: Borgerne trives i 
tilbuddet

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at de borgere der på tilsynsbesøget udtrykte sig, gjorde det i en 
glad og positiv tone i forhold til deres opfattelse af tilbuddet. 
Pårørende oplyser desuden at deres pårørende trives i tilbuddet. 

Socialtilsynet observerede borgerne under madlavningen samt under en borgers træning på gangen. 
De udtrykte alle glæde og var positive.

Leder og medarbejdere oplyser at borgerne trives.
Indikator 05.b: Borgeren har 
med støtte fra tilbuddet adgang 
til relevante sundhedsydelser

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at borgerne har deres læge i nærområdet og at tilbuddets 
borgere deltager i forhold til de behov de har for sundhedsydelser, med støtte fra tilbuddet. 
Leder oplyser, at medarbejderne deltager i hospitalsindlæggelser efter borgernes behov og hvis der 
kompenseres herfor. 

Yderligere ligger til grund for bedømmelsen, at medarbejderne oplyser, at alle borgerne får 
fysioterapi på enten tilbuddet eller på deres dagtilbud. Derudover har tilbuddet en fysioterapeut 
ansat, som bistår ved træning og med opmærksomhed på den fysiologiske del af borgernes behov. 
Tilbuddet har endvidere en social og sundhedshjælper ansat.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. 
Til grund for bedømmelsen ligger at borgerne oplyser, at de får sund mad og får træning to gange 
om ugen. 
Leder oplyser på tilsynet i 2015, at borgernes fysiske trivsel tilgodeses ved hjælp af hjælpemidler og 
fysioterapi, samt borgernes inddragelse i hverdagen for at vedligeholde funktioner som ligeledes har 
indvirkning på den mentale trivsel i forhold til borgernes selvværd, medbestemmelse og etiske 
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overvejelser.
Leder oplyser, at tilbuddet har en kostpolitik og at der anvendes tallerkenmodellen i forhold til 
portion størrelse og mængden af diverse. Der har været fokus på at det ikke er op til den enkelte 
medarbejder, at vurdere hvad der er sundt men at fagprofessionelle har udstukket retningslinjer, 
som tilbuddet kan læne sig opad. 
Medarbejderne oplyser, at der har været et forløb med en diætist, som er i gang med at udarbejde 
en visuel kogebog med borgernes livretter, på en mere sund måde.
Endvidere oplyses at borgerne trænes af fysioterapi samt af medarbejderne, på baggrund af deres 
individuelle træningsprogrammer. 
Pårørende oplyser, at tilbuddet i højere grad kommer ud og oplever, men at det til dels stadig kunne 
være et udviklingsområde. Endvidere oplyses, at der er meget fokus på pleje og omsorg og i lavere 
grad på pædagogiske initiativer, aktiviteter o.lign. 

Adspurgt til borgernes mentale trivsel, oplyser medarbejderne, de er opmærksomme på om 
borgerne ændrer adfærd, signaler eller trækker sig fra fællesskabet. 
Der arbejdes i forhold til en borger med et energi forvaltningsskema, for at klarlægge hvad der 
eventuelt er årsagen til energi tab, humørsvinger eller krampeanfald, samt hvilke tiltag 
medarbejderne kan iværksætte på baggrund heraf.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 06: Tilbuddet 
forebygger og håndterer 
magtanvendelser

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser.

Der lægges vægt på at tilbuddet har en nedskrevet procedure for håndtering og efterbehandling i forhold til 
magtanvendelser. Derudover ligger der til grund for vurdering at tilbuddet ikke indenfor de sidste år, har haft nogle 
magtanvendelser. 

Der er desuden lagt til grund for vurderingen, at medarbejderne reflekterer over gråzoner og generelt omkring 
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indgriben i selvbestemmelsesretten, samt at borgerne er villige og gerne vil være deltagende i eget liv. 
Medarbejderne er desuden opmærksomme på kravsætning og på hvorledes en eventuel konflikt kan nedtones og 
dermed undgås.

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

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 
Til grund for bedømmelsen ligger, at tilbuddet ikke har registreret magtanvendelser.

Leder og medarbejdere oplyser, at der ikke foretages magtanvendelser, da borgerne generelt er 
samarbejdsvillige og gerne vil være deltagende.

Medarbejderne oplyser at de i en anerkendende og inddragende tiltale forebygger, at borgerne 
bliver presset. Endvidere omhandler forebyggelsen af magt i høj grad hvilken tilgang de benytter 
samt om de tolker på borgernes signaler, oplyser en medarbejder. 
Der er endvidere lagt til grund for bedømmelsen, at medarbejderne udtaler, at de italesætter 
gråzoner og er opmærksomme på at borgerne ikke flyttes uden deres tilsagn (kørestole).

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 til i middel grad at være opfyldt.
Til grund for bedømmelsen ligger, at tilbuddets leder oplyser, at tilbuddet ikke har haft 
magtanvendelser det forgangne år.
Desuden udtaler leder på tilsynet i 2015, at der forefindes en skriftlig procedure i forhold til 
procedure og dokumentation. Medarbejderne bekræfter ovenstående overfor Socialtilsynet.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 07: Tilbuddet 
forebygger overgreb

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet forebygger overgreb.
Der lægges vægt på, at tilbuddets anerkendende og respektfulde tilgang er medvirkende til at borgerne bliver 
lyttet til og der dermed ikke forekommer overgreb i højere omfang.
På baggrund af de fremsendte oplysninger, vurderer socialtilsynet at tilbuddet med fordel kan systematisere 
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registreringerne, til gavn for overblik og omfang af antallet af overgreb.
Endvidere vurderes, at tilbuddet med fordel kan udarbejde skriftlige anvisninger til forebyggelse af overgreb, dels 
for at bevidstgøre hvilke tilgange og metoder der med fordel kan anvendes men ydermere også i forhold til at nye 
medarbejdere og vikarer har viden om arbejdet. 
  
Socialtilsynet vurderer, på baggrund af interview med medarbejdere, at der i dagligdagen foretages forebyggende 
tiltag såsom afskærmning o. lign.

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 bedømmes til i høj grad at være opfyldt. 
Til grund for bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at en enkelt borger kan 
have adfærd, der kan tolkes som verbale overgreb. 
Medarbejderne oplyser desuden, at det som oftest er når der er nye vikarer eller medarbejdere på 
arbejde, at en borger reagerer. 
På baggrund af fremsendt oversigt over antallet af episoder, fremgår det at der er indberettet en 
registrering vedrørende vold eller trusler om vold siden januar 2016.
I de fremsendte dagbogsnotater for marts 2016 ses yderligere to tilfælde med ud ad reagerende 
adfærd.

Leder oplyser, at forebyggelse af overgreb, omhandler tilgangen til borgerne og kendskabet til de 
små signaler og borgernes adfærd.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. 
Til grund for bedømmelsen ligger, at leder har fremvist døgnrytmeplan, hvor der er oplyst 
forebyggende "gode fif". 
Medarbejderne oplyser desuden, at de ofte italesætter hvorledes de skal håndtere og forebygge 
eventuelle borgeres overgreb. 
Medarbejderne oplyser, at vikarer og nye medarbejdere får overleveret viden på deres introduktion 
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til arbejdet.
Tema Gns. 

bedømmelse
* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Organisation og 
ledelse

4,4 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en faglig 
kompetent ledelse, der med sin tværfaglighed supplerer 
hinanden og imødekommer behovet på tilbuddet. 
Tilbuddet har ansat en daglig leder, der dels har et 
ledelsesmæssigt ansvar og opgaver, men samtidig har 
pædagogiske timer i tilbuddet med borgerne. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift 
varetages kompetent og sikrer, at borgerne mødes med 
relevante kompetencer og i et tilstrækkeligt omfang. 
Ydermere er personalegennemstrømningen ikke højere 
end på sammenlignelige arbejdspladser og sygefraværet 
vurderes til at være lavt.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets ledelse med fordel 
kan være yderligere opmærksom på den daglige leders 
rolle, dels som medarbejder men i høj grad også som 
daglig leder.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 08: Tilbuddet har en 
faglig kompetent ledelse

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse. 
Der lægges vægt på, at tilbuddets ledelse er tværfaglig og understøtter hinandens kompetencer indenfor 
fagområde. Derudover er der lagt vægt på, at ledelsen har relevant uddannelse og erfaring med målgruppen. 
Ledelsen er fornylig reorganiseret og en daglig leder er ansat på tilbuddet. Den daglige leder har dog stadig timer i 

Side 25 af 39

Tilbud: Botilbuddet Kirkeleddet 8



tilbuddet som medarbejder.  Endvidere er den tidligere faglige leder genansat som pædagogisk konsulent på 20 
timer/ uge. 

Medarbejderne udtrykker tilfredshed med ledelsen samt med at den daglige leder varetager opgaver på tilbuddet. 
Pårørende udtrykker tilfredshed med, at der er ansat en daglig leder og at der er kommet mere styring på 
ledelsesmæssigt. Dog oplyser pårørende at det endnu er et nyt tiltag. 

Socialtilsynet lægger samtidig vægt på, at tilbuddet kun i middel grad tilbyder ekstern supervision men bemærker, 
at medarbejderne ikke udtrykker behov herfor.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 
Til grund for bedømmelsen ligger, at leder oplyser at der har været ændringer i ledelsesteamet og på 
baggrund af dels efterspørgsel hos pårørende men også fra medarbejderne, er der ansat en daglig 
leder på tilbuddet. 
Den daglige leder er pædagog på tilbuddet og deler stillingen med dels ledelsesmæssige opgaver og 
pædagogiske timer med borgerne i tilbuddet. Vedkommende skal opstarte lederuddannelse til 
efteråret i det private lederskab. 
Endvidere består ledelsen af den overordnede leder Tina med pædagogisk baggrund samt en 
Stedfortræder med sygeplejefaglig baggrund. 
Ledelsen indhenter faglig pædagogisk sparring til tilbuddet efter behov og primært i forhold til 
indsatsplaner og rammesættende dokumentation. 

Medarbejderne oplyser, at de har tillid til ledelsen og er tilfredse med håndteringen af opgaver og 
ansvarsfordeling.

Indikator 08.b: Tilbuddet 
benytter sig af ekstern faglig 

3 (i middel 
grad opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. 
Der er lagt vægt på, at medarbejderne oplyser at de tidligere har fået ekstern supervision på særlige 
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supervision eller anden form for 
sparring for ledelse og 
medarbejdere

sager vedrørende borgerne. 
Medarbejderne oplyser, at de ikke oplever at der er et behov for supervision da en del af projektet 
omkring Nærværsarbejdet omhandler samarbejde og kommunikation og at de derigennem 
indbyrdes sparrer med hinanden. Medarbejder oplyser at såfremt der opstår et behov for 
supervision, vil dette blive imødekommet. Endvidere oplever de, at de dagligt sparrer med hinanden 
eller de tilstedeværende leder. 

Ledelsen oplyser, at de sparrer med hinanden og at leder sidder i netværk med øvrige ledere. 
Den daglige leder oplyser, at de reflekterer over, om den daglige leder og en teamkoordinator fra et 
andet botilbud, ville kunne profiterer af supervision sammen.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 09: Tilbuddets daglige 
drift varetages kompetent

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. 
Der er lagt vægt på at ledelsen og medarbejdere har deltaget i et igangværende projekt omkring nærværsarbejdet, 
samt at ledelsen har fokus på sygefravær og trivsel hos medarbejderne. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets personalegennemstrømning er lav og sygefraværet er lavere end på 
sammenlignelige arbejdspladser. 

Der lægges ydermere vægt på at tilbuddet har relevante kompetencer og faggrupper repræsenteret og at der er et 
kontinuerligt rul imellem borgernes møde med relevante kompetencer.
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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 til i høj grad at være opfyldt. 
I bedømmelsen er der lagt vægt på, at der er tværfagligt samarbejde og at der ud fra borgernes 
udsagn opleves tilgængelighed til medarbejderne. 
Der er lagt vægt på, at ledelse og medarbejdere oplyser at tilbuddets normering er svarende til ca en 
medarbejdere til to eller tre borgere.
Medarbejderne oplyser, at der som udgangspunkt rekvireres vikarer, ved fravær, så borgerne har 
adgang til de ressourcer, der er brug for. 

På baggrund af udsagn fra tilsynet i 2015, oplyser medarbejderne, at der er relevante kompetencer 
tilstede, men at der savnes mere pædagogisk viden og den røde tråd hos borgeren. Medarbejderne 
eksemplificerer at snakken omkring implementeringen af Kvalikombo kan være udfordrende, da ikke 
alle medarbejdere har forståelse eller indsigt i måden at anskue borgerne og metoderne på.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 
Til grund for bedømmelsen ligger at ifølge tilbudsportalen har tilbuddet i 2015 en gennemstrømning 
på 13,3 %, hvilket er svarende til 2 medarbejdere. 
Leder oplyser at der ikke er høj gennemstrømning i tilbuddet.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Til grund for bedømmelsen ligger, at tilbuddets sygefravær på tilbudsportalen er indberettet med 
9,1 dag i gennemsnit pr medarbejder.
Leder oplyser at tilbuddet lige pt.  har et sygefravær på ca 3 %, hvilket er et måltal i Aleris handicap.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Kompetencer 3,5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere er - Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel vil kunne 
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relevant uddannet og har den fornødne erfaring med 
målgruppen. 
Tilbuddet arbejder med afsæt i tværfaglige kompetencer 
og der sikres dermed en bred tilgang og vifte af 
kompetencer på tilbuddet, der imødekommer borgernes 
behov. 

Socialtilsynet vurderer, at borgerne mødes 
anerkendende og med et afsæt i en høj etisk tilgang, der 
med fordel yderligere kan reflekteres og skriftliggøres for 
at skabe fælles bevidsthed om tilbuddets tilgang og 
metoder samt på de positive resultater. 
Socialtilsynet vurderer, at dette vil kunne sikre borgernes 
trivsel og udvikling yderligere samt skabe et højere 
fagligt niveau, hvor implementering af teoretiske 
begreber og metoder, sikrer en mere nuanceret tilgang 
til borgerne. 

Socialtilsynet vurderer, at medarbejdergruppen besidder 
relevante kompetencer og har en bred viden omkring 
målgruppen.

profitere af en yderligere implementering af faglige 
tilgange og metoder i praksis, herunder vidensdeling og i 
forhold til konkrete redskaber og metoder.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer 

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere samlet set har relevant uddannelse, viden og erfaring der 
modsvarer målgruppens behov. 

Der er lagt vægt på socialtilsynets observationer af samspillet mellem medarbejdere og borgere, samt på 
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tilbuddets metoder medarbejdernes oplysninger omkring introduktion af nye medarbejdere og vikarer samt i henhold til det 
udleverede skriftlige materiale. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet med fordel kan fælles reflektere og skriftliggøre relevante tilgange og metoder, 
der har positiv indvirkning på borgerne og dermed deres adfærd. Samt inddrage faglige teorier i forståelsen af 
borgernes eventuelle komplekse adfærd og handlemønstre. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets borgere mødes med en anerkendende, lyttende samt respektfuld tilgang af 
medarbejderne.
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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 til i middel grad at være opfyldt. 
Til grund for bedømmelsen ligger, at ifølge tilbudsportalen fremgår medarbejderne som tværfagligt 
sammensat og bestående af pædagoger, social- og sundhedshjælper og en fysioterapeut. 
Medarbejderne oplyser at de arbejder på lige vilkår, men at deres kompetencer kan tilkaldes ved 
behov. 

Adspurgt til medarbejdernes videre implementering af kvalikombo, oplyser medarbejderne, at de 
endnu ikke er kommet i gang. Den daglige leder oplyser, at de vil forsøge at indgå i et projekt til 
efteråret, hvor en kvalikombo instruktør underviser i selve implementeringen. 
Leder oplyser, at tilbuddets medarbejdere har deltaget i et igangværende kursus vedrørende 
nærvedsprincippet samt at der har været fortsat fokus på indsatsmål og dokumentation. 

Medarbejderne oplyser, at de arbejder med afsæt i anerkendelse, en inddragende tilgang samt 
benytter træning, omsorg og et fokus på at borgerne mødes individuelt. Der er fokus på at den 
daglige faglige praksis omhandler dagligdags gøremål, hvor den enkelte borger inddrages ud fra 
funktionsniveau samt kognitive forståelsesramme.

Socialtilsynet observerer, at medarbejderne har et vidtgående og fundamentalt kendskab til 
borgerne og italesætter den daglige praksis med fokus på omsorg og træning og i et etisk sprog. 
Umiddelbart inddrages ikke faglige termer og beskrivelser af borgernes udviklingsperspektiv.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.
Til grund for bedømmelsen ligger, at borgerne oplyser om generel tilfredshed i mødet med 
medarbejderne. 
Medarbejdere oplyser, at der i tilbuddet er fokus på borgernes behov for velkendte ansigter og 
såfremt en borger reagerer uhensigtsmæssigt, kan en vikar hidkalde en medarbejder, der kan tage 
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over og imødekomme borgerens behov. 
Adspurgt til introduktion af nye medarbejdere og vikarer, oplyser medarbejderne, at der er 
udarbejdet en kort beskrivelse af borgerne, men at introduktionen blandt andet indeholder 
gennemgang af relevant viden og brug af tilgange og metoder. 

Socialtilsynet fik ydermere udleveret en døgnrytmerapport med en beskrivelse af en vilkårlig borger. 

Ved rundvisningen observerede socialtilsynet en anerkendende tilgang til borgerne, dels i træning af 
gangfunktion men også i forbindelse med tilberedningen af maden. 

En pårørende oplyser at vedkommende kunne ønske sig en yderligere pædagogisk indfaldsvinkel til 
borgerne. Dog er pårørende glade for medarbejderne, som betegnes som søde men der opleves et 
overvejende omsorgsmæssigt perspektiv.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Økonomi 2,5 Overført data 01-02-2015
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 
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hensyn til gennemsigtighed i økonomien.

Socialtilsynet vurderer, at økonomien er gennemskuelig 
og bæredygtig med budget, der tilgodeser borgernes 
behov for medarbejder normering og aktiviteter for 
borgerne. Dog er der skåret en del ned på ferier og 
småture.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 11: Tilbuddet er 
økonomisk bæredygtigt

Overført data 01-02-2015
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er bæredygtig begrundet i et balanceret forhold mellem indtægter 
og udgifter.

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

1 (i meget lav 
grad opfyldt)

Overført data 01-02-2015
Indikatoren bedømmes som opfyldt i meget lav grad da der ikke er grundlag at bedømme på, da 
Kirkeleddet 8 er sammenligneligt med offentligt tilbud og derfor aflægges ikke særskilt, 
revisorpåtegnet regnskab.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Overført data 01-02-2015
Indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt begrundet i, 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 o.l..
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Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 12: Tilbuddets 
økonomi giver mulighed for den 
fornødne kvalitet i tilbuddet i 
forhold til prisen og tilbuddets 
målgruppe

Overført data 01-02-2015
Socialtilsynet vurderer, at Kirkeleddet 8´s budget tilgodeser borgernes behov, herunder normering og aktiviteter. 
Dog er der ifølge medarbejdere skåret en del ned på ferier og småture.

Leder udsagn om forgangene og forestående kompetenceudvikling bevidner, at der højere oppe i organisationen 
udmøntes midler herfor.

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)

Overført data 01-02-2015
Indikatoren bedømmes som opfyldt i høj grad da der er afsat midler til borgernes behov.
Der er ikke umiddelbart afsat midler af til kompetence udvikling i Kirkeleddet 8´s budget, men midler 
herfor udmøntes centralt i organisationen.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

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

Overført data 01-02-2015
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi i høj grad er gennemskuelig.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi 

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

1 (i meget lav 
grad opfyldt)

Overført data 01-02-2015
Tilbuddet har ikke indberettet nøgletal til Tilbudsportalen under ”Årsrapport”. 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 1.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Fysiske rammer 5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer 
imødekommer borgernes behov for dels at skabe 
fællesskaber samt sikre privatlivet i borgernes egen 
boliger. 
Der er lagt vægt på, at tilbuddets køkken er særligt 
indrettet med funktionaliteter, der imødekommer 
borgernes særlige behov og sikre i større grad 
inddragelse i tilberedningen af mad. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets rammer 
understøtter borgernes indsats og sikrer mulighed for 
træning på dels gang arealer men også i form af 
udfoldelse i et fællesrum, der deles til øvrige kommunale 
formål. 

Socialtilsynet vurderer, at borgernes lejligheder er 
tidssvarende og imødekommer borgernes særlige behov, 
herunder med plads til kørestole og andre hjælpemidler. 
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Indretningen i boligerne afspejler borgernes interesser 
og ønsker og borgerne har indflydelse på indretningen i 
tilbuddet.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer 

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske 
rammer understøtter borgernes 
udvikling og trivsel

Socialtilsynet vurderer, at borgernes lejligheder imødekommer borgernes særlige behov, og at de vurderes egnede 
til kørestole og øvrige hjælpemidler. 

Borgernes boliger fremstår private og med præg af den enkeltes behov og særlige interesse. Fælles arealerne 
afspejler målgruppens behov for særligt plads rundt om spisebordet samt på tilbuddets terrasse med særligt 
indrettede plantekasser og flisebelagt areal til sansegynge. 

Socialtilsynet vurderer, at køkkenet giver mulighed for inddragelse af borgerne, hvor særlig behov kan 
imødekommes og dermed sikre fokus på deltagelse i madlavning.

Sagsbehandler fra visiterende kommune oplyser, at der er kørestolsvenlige rum og ramper og de fysiske rammer 
vurderes til at være egnede.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer 

Indikator 14.a: Borgerne trives 
med de fysiske rammer

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 
Til grund for bedømmelsen ligger, at borgerne udtrykker trivsel med deres boliger og med de fælles 
faciliteter tilbuddet har. 
Ledelse og medarbejdere oplyser, at borgerne trives med de fysiske rammer og benævner at især 
køkken og terrassen medvirker til borgernes trivsel.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 
Til grund for bedømmelsen ligger, at borgerne oplyser at de oplever at deres behov imødekommes. 
En borger nævner eksempelvis hæve sænke funktion i køkkenet samt at tilbuddet har lifte. 
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behov
Leder og medarbejdere oplyser, at tilbuddets køkken har funktionaliteter, der er særligt udtænkt i 
forhold til målgruppens behov. 
Der er hæve sænke funktioner, ingen greb på skuffer og skabe og kogepladerne er sat helt ud til 
bordkanten, så borgerne kan deltage i omrøring. 
Derudover er der ind tænkt slidstærkt materiale så kørestolene kan køre på, uden at det går i 
stykker. 

På tidligere tilsyn oplyser leder desuden, at tilbuddets sofa har ekstra længde på benene, således at 
borgerne nemmere kan sidde i sofaen og komme op og ned. 
Socialtilsynet observerer ved rundvisningen, at en borger er i gang med tilberedningen af maden. 
Borger manøvrer rundt i køkkenet og har tildelt specifikke opgaver, som vedkommende udfører 
fuldt ud. 

Socialtilsynet observerer ved rundvisningen, at tilbuddets have er indrettet med plads til borgernes 
kørestole, samt indrettet med høje sansekasser til eksempelvis krydderurter hvor leder oplyser at 
borgerne selv har mulighed for at plukke og dufte. Endvidere er der en sansegynge.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
Til grund for bedømmelsen, ligger at Socialtilsynet på rundvisningen kan se at borgenes lejligheder 
afspejler borgerens interesser og særlige behov. 
Borgerne oplyser, at de selv bestemmer i deres bolig og at de selv står for indretningen.
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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: ABL § 105, stk. 2.
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