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Tilsynsrapport – Socialtilsyn Hovedstaden 
 

  

        

  

Tilsynstype: Regodkendelse 
 

Område: Sociale tilbud 
 

 

  

        

  

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. 

 

  

        

    

1. Stamoplysninger 
 

 

  

*Tilbuddets navn: 

 

Gribskov Misbrugsbehandling 

 

*Adresse: 

 

Parkvænget 20D 
3200 Helsinge 

 

*Kontaktoplysninger: 

 

Tlf.: +4572497050 
E-mail: ybech@gribskov.dk 
Hjemmeside: www.gribskov.dk 

 

*Tilbudstyper: 

 

§ 101 (ambulant behandlingstilbud til voksne) 

SUL § 141 (ambulant behandlingstilbud til voksne) 
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*Målgrupper: 

 

18 til 85 år (alkoholmisbrug, misbrug af opioider, misbrug af cannabis) 
 

Pladser i alt: 

 

30 

 

Tilsynsrapporten er 
udarbejdet af: 

 

Frank Lund Pedersen (Socialtilsyn Hovedstaden) 

 

Dato for tilsynsrapport: 

 

12-11-2015 

 

 

  
 

        

  

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

 

   

 

*Samlet vurdering: 

 

Gribskov Misbrugsbehandling, Jf. Sevicelovens § 101 (Sundhedslovens § 141), re-godkendes i 
henhold til Lov om socialtilsyn §§ 5 og 6. 
 
Gribskov Misbrugsbehandlings målgruppe defineres på Tilbudsportalen som borgere med 
udfordringer i forhold til alkoholmisbrug, misbrug af hash, misbrug af hash i kombination med 
alkohol samt stofmisbrug og særlige behov i relation til dette misbrug. Alderskriteriet er fra 18 
til 85 år. Det er socialtilsynets vurdering, at borgerne tilsynet træffer i tilbuddet er i 
overensstemmelse med tilbuddets definerede målgruppe. 
 
Tilbuddets faglige tilgange oplyses som skadesreducerende tilgang, kognitiv tilgang, 
psykoterapeutisk tilgang og anderkendende tilgang. De faglige metoder defineres som 
motiverende samtaler, Gorski tilbagefaldsbehandling, kognitiv terapi samt mindfulness based 
stress reduction.   
 
Det er Socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet er overensstemmelse mellem tilbuddets 
definerede målgruppe, tilbuddets faglige tilgange/metode, tilbuddets medarbejdernormering 
samt overensstemmelse i forhold til den samlede medarbejdergruppes uddannelsesniveau og 
erfaringer.  
 
Socialtilsynet noterer sig, at borgerne overfor tilsynet giver udtryk for høj grad af tilfredshed 
med den støtte de modtager i tilbuddet, herunder oplevelsen af anerkendelse og respekt fra 
både leder og medarbejdere.    
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Det er Socialtilsynets vurdering, at der i tilbuddet er overensstemmelse mellem målgruppens 
støttebehov, tilbuddets takster og de ydelser borgerne modtager. 
 
Endelig er det Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets centrale beliggenhed med gåafstand til 
offentlig transport er velegnet til formålet. Det er endvidere Socialtilsynets vurdering, at 
tilbuddets fysiske rammer og faciliteter understøtter borgernes misbrugsbehandling og 
generelle trivsel og udvikling.  
 
Opmærksomheden henledes i øvrig på, at der med afsæt i Socialstyrelsens Kvalitetsmodel, og 
dertil hørende rapportskabelon, oftest også indgår tekst og oplysninger fra foregående 
tilsynsbesøg i temavurderingerne. 

 

 

*Afgørelse: 

 

Godkendt 

 

Opmærksomhedspunkter: 

 

 

Ingen. 

 

 

   

 

        

    

3. Oplysninger om datakilder 
 

 

  

Dokumenter: 

 

Tilbudsportalen. 
Ansøgningsskema til godkendelse af eksisterende sociale tilbud. 
Gribskov Kommunes hjemmeside. 
Gribskov Kommunes ydelseskatalog. 
Borgerrettede dokumenter. 
Kopi af skema for oprettelse og opfølgning af borgerrettede dokumenter. 
CV samt kompetenceudviklings- og kursus beviser leder. 

 

Observation 

 

Interaktion mellem ledelsen og medarbejdere og medarbejdere imellem. 
Interaktion mellem ledelse, medarbejdere og borgere. 
Interaktion mellem borgerne indbyrdes. 
Standard for rengøring og indvendig vedligeholdelse af fællesarealer og servicearealer. 
Standard for møbler og inventar 

 

  



     

    

 
  

 

 
 

Tilbud: Gribskov Misbrugsbehandling 
 

  

    

     

   

 

Side 4 af 27 
 

Interview 

 

leder. 
flere medarbejdere. 
flere borgere, både enkeltvis og i gruppe. 

 

Interviewkilder 

 

   

 

Beboere 

Ledelse 

Medarbejdere 
 

 

   

 

 

 

 

        

   

 

4. Oplysninger om tilsynsbesøg 
 

 

   

 

Dato 

 

Start: 04-09-2015. Slut: 27-11-2015. 

 

Oversigt over tilsynsbesøg 

 

04-09-15: Parkvænget 20D, 1 sal, 3200 Helsinge 
 

 

Tilsynskonsulenter 

 

Frank Lund Pedersen 

 

Afdelinger 

 

Gribskov Misbrugsbehandling 

 

Besøgstype 

 

Anmeldt 

 

Særligt fokus på udvalgte temaer, 
kriterier eller indikatorer 

 

Re-godkendelse jf. Socialstyrelsens fulde kvalitetsmodel. 

 

 

   

 

  

        

  

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. 
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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. 
 

 

    

     

         

 

  

 

        

  

 - 5.1 Kvalitetsmodellen 
 

    

        

  

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. 

 

  

        

  

Tema Gns. 
bedømmelse 

* Vurdering af tema Udviklingspunkter 

*Uddannelse og 
beskæftigelse 

4,5 Det er Socialtilsynets vurdering, at den samarbejdsform 
og model, der er opbygget mellem tilbuddets 
medarbejdere og medarbejdere i jobcentret, giver 
borgere, med relevante forudsætninger, gode 
muligheder for at opnå eller opretholde uddannelse eller 
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beskæftigelse. Det er endvidere Socialtilsynets 
vurdering, at den opnåede tætte samarbejdsmodel 
mellem tilbud og jobcenter, umiddelbart bør kunne 
kopieres i andre kommuner. 

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse  

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

Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddets ledelse og medarbejdere, blandt andet via et veltilrettelagt og 
fortløbende samarbejde mellem tilbud og jobcenter, støtter borgernes mulighed for at udnytte deres fulde 
potentiale i forhold til, praktikker, uddannelse og beskæftigelse, både beskyttet og ordinær. 

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 

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt) 

Det oplyses samstemmende fra både leder, borgere og medarbejdere, at her et formaliseret og 
kontinuerligt samarbejde mellem tilbuddets medarbejdere og det lokale jobcenter. Det bekræftes, 
at der er meget høj grad af fokus på borgernes mål for opnåelse, eller opretholdelse af, uddannelse 
og/eller beskæftigelse. 

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

4 (i høj grad 
opfyldt) 

Hovedparten af borgerne, der er tilknyttet tilbuddet modtager et praktikforløb, uddannelse, 
ordinær eller beskyttet beskæftigelse. Nogle borgeres misbrugs- og generelle helbredstilstand 
sætter dem ikke i stand til at honorerer formel uddannelse, beskyttet- eller ordinær beskæftigelse. 
Score for indikator 01.b skal ses i denne sammenhæng. Det oplyses dog, at denne gruppe af 
tilbuddets borgere har mulighed for at benytte sig af kommunens aktivets- og samværstilbud i andet 
regi. 

    

Tema Gns. 
bedømmelse 

* Vurdering af tema Udviklingspunkter 

*Selvstændighed 
og relationer 

3,7 Et mål med misbrugsbehandlingen og 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 
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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 ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og 
relationer, at tilbuddet understøtter borgernes kontakt 
til og samvær med familie og netværk. Det er 
Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i meget høj grad 
har fokus på betydningen af pårørendes eventuelle 
inddragelse i borgernes misbrugsbehandling. 

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer  

Kriterium 02: Tilbuddet styrker 
borgernes sociale kompetencer 
og selvstændighed 

Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet på flere niveauer styrker borgernes sociale kompetencer og 
selvstændighed. Fra borgere, leder og medarbejdere beskrives på forskellig vis, hvordan der i tilbuddets 
behandlingsarbejde også er fokus på at styrke borgerne selvstændighed og derigennem bidrage borgerne 
mulighed for at genopnå eller opnå sociale relationer og netværk uden for de misbrugsmiljøer nogle borgere 
primært har haft kontakt og relationer til. Det er Socialtilsynets bedømmelse at, at tilbuddets leder og 
medarbejder i misbrugsbehandlingen har fagligt fokus på betydninger af borgernes sociale kompetencer, og 
forudsætninger. 

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 

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt) 

Ifølge både leder og medarbejdere indgår fagligt fokus på borgernes sociale kompetencer i 
udarbejdelse af borgernes behandlingsplaner. Det oplyses i samme forbindelse, at der blandt 
medarbejderne ugentligt bliver fulgt op på borgernes behandlingsplaner, herunder på emnerne 
sociale kompetencer og progression for opnået selvstændighed, i denne forbindelse også forstået 
som selvstændighed og frigørelse fra misbrugsmiljøet. 
Borgerne oplyser, at de i fællesskab med en medarbejder i tilbuddet, følger op på mål og delmål i 
deres behandlingsplaner, hver 3. måned. Også borgerne fremhæver, at støtte til selvstændighed, for 
deres vedkommende, i høj grad skal ses i sammenhæng med frigørelse fra misbrugsmiljøet på flere 
niveauer. 

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

1 (i meget lav 
grad opfyldt) 

Tilbuddet er et ambulant dagtilbud, hvor borgerne dels bor i egne boliger i det omgivende samfund 
og nogle borgere, der modtager misbrugsbehandling er i ordinær beskæftigelse. Indikatoren ikke 
har der ingen relevans i forhold til bedømmelse af tilbuddets kvalitet. Da Socialstyrelses 
Kvalitetsmodel er generisk, scores indikatorer med ingen eller meget lille relevans for et givent 
tilbud med laveste mulige bedømmelse. Der er således ikke nødvendigvis sammenhæng med den 
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opnåede score og de faktiske forhold. 

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) 

Ifølge borgerne er der nogle, som har modtagets støtte til genetablering af kontakt til familie og 
pårørende. Fra leder og medarbejdere oplyses det uafhængig af hinanden, at, behandlerne strækker 
sig så langt som muligt for at indgå i støtte omkring pårørende kontakt, i den udstrækning borgerne 
giver tilsagn. Det oplyses supplerende, at tilbuddet har en rådíghedstelefon som pårørende kan 
rette henvendelse til. Tilsvarende yder tilbuddet gruppeseancer for pårørende. 

   

 

Tema Gns. 
bedømmelse 

* Vurdering af tema Udviklingspunkter 

*Målgruppe, 
metoder og 
resultater 

4,4 2014 TILSYN: 
I henhold til Socialstyrelsens Kvalitetsmodel for 
socialtilsyn, skal tilbuddet have et klart formål med 
indsatsen og tilbuddets metode skal medvirke til at sikre 
borgernes trivsel og resulterer i den ønskede udvikling 
for borgerne. 
 
Det er væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets 
målsætning, målgrupper og metoder samt 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 
dokumenterer resultater. 
 
Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets ydelse til 
borgere indskrevet under SEL § 101, er mangelfuld. 
Socialtilsynet vurderer på baggrund af interview med 
medarbejder og udtalelse fra leder, at der er forskellige 
oplysninger omkring hvilken behandling, der tilbydes 
borgere indskrevet under SEL §101. Udredningen og 
anden tilgang til psykosocialbehandling for disse borgere 
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står ikke klart for Socialtilsynet. 
 
Socialtilsynet finder tilbuddets IT-system samt dets 
dokumentation i det hele taget, meget mangelfuld på  
tidspunktet for tilsynet. Tilsynet er orienteret om, at den 
visiterende myndighed tilbyder borgerne §141 
handleplaner, men at tilbuddet ikke har adgang til disse 
planer. Som følge heraf, kan tilbuddet ikke 
dokumenterer resultater i forhold til opfyldelsen af de 
mål, den visiterende myndighed har opstillet for 
borgeren, og kan dermed ikke leve op til 
Kvalitetsmodellens indikator 3.c. 
 
Tilsynet bemærker imidlertid, at der er nye tiltag på vej i 
tilbuddet. På indersiden af døren til kontoret er ophængt 
en plache, hvor de fremtidige behandlingsforløb for 
borgerne er ridset op. I følge den nye plan sikres 
borgerne forsamtale samt ASI-udredning, 
sagsfremstilling og behandlingsplan indenfor 14 dage. 
Herefter beslutter Team Social (Gribskov Kommunes 
visiterende myndighed), om borgeren skal tilbydes 
behandling hos ekstern leverandør, eller om borgeren 
skal tilbydes behandlingsforløb i tilbuddet indeholdende 
gruppebehandling. 
 
2015 TILSYN: 
Socialtilsynet konstaterer, at der i tilbuddet er handlet 
fyldestgørende på de udviklingspunkter, der afdækkes i 
2014 tilsynet. Det konstateres således, at her afholdes 
forsamtaler og udarbejdes behandlingsplaner 
umiddelbart i forbindelse med borgernes visitering til 
tilbuddet. 
 
Endvidere konstaterer Socialtilsynet, at der i borgernes 
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behandlingsplaner opstilles mål og delmålsbeskrivelser 
og at her dokumenteres i forhold til borgernes opnåede 
resultater eller forestående udfordringer. 
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Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater  

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

2014 TILSYN: 
Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i meget lille grad yder behandling til borgere indskrevet i tilbuddet 
under SEL § 101. Der tilbydes gruppebehandling og individuelle forløb, men det er tilsynet vurdering, at disse 
tilbud primært er givet til borgere indskrevet under SUL § 141. Leder giver imidlertid udtryk for, at der for borgere 
indskrevet under SEL §101 er mulighed for både gruppebehandling og individuelt forløb. Kriterier og præmisser for 
at borgerne kan modtage ydelserne efter SEL § 101 står ikke klart for Socialtilsynet. 
 
Tilsynet bedømmer, at tilbuddet på nuværende tidspunkt har en mangelfuld dokumentation.  
 
Den opnåede lave score skal ses i lyset af både den mangelfulde behandling til stofmisbrugere indskrevet i 
tilbuddet sammenholdt med tilbuddets ligeledes mangelfulde dokumentation i forhold til denne gruppe borgere. 
 
Tilsynet har i denne forbindelse noteret sig, at tilbuddet får ny IT-platform i begyndelsen af 2015. 
 
2015 TILSYN: 
Socialtilsyn Hovedstaden konstaterer, at tilbuddets nye IT-journaliseringssystem er implementeret og der 
foreligger fyldestgørende dokumentation i form af formålsbeskrivelser, behandlingsplaner med mål- og 
delmålsbeskrivelser samt statusbeskrivelser, hvor faglige tiltag og metoder afspejles. 

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 

2 (i lav grad 
opfyldt) 

2014 TILSYN: 
Jævnfør oplysninger på Tilbudsportalen, er tilbuddets målgruppe misbrugere af stoffer og alkohol. 
Dette bekræftes af medarbejder, der videre orienterer tilsynet om, at det primært er alkoholikere, 
som også har et misbrug af hash, der er indskrevet i tilbuddet. 
 
Tilsynet orienteres om, at behandlerne i tilbuddet udreder på baggrund af ASI (Addiction Severity 
Index) og indstiller borgere til behandling, og at det er Team Social på Kommunen, som tager stilling 
til denne behandling. På tidspunktet for tilsynsbesøget var det imidlertid ikke muligt for tilbuddet at 
foretage denne ASI-udredning, idet tilbuddets it-system ikke understøttede dette.  
 
Af Tilbudsportalen fremgår det, at tilbuddet arbejder ud fra Gorski modellen - en 
tilbagefaldsforebyggende, ikke konfronterende model. Dette bekræftes af medarbejder, der videre 
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orienterer om, at tilbuddet har en forbehandlingsgruppe, hvor borgeren ikke behøver at være stof- 
og alkoholfri og en stof- og alkoholfri dagbehandlingsgruppe, og at disse grupper primært er for 
borgere med alkoholmisbrug eller som ryger hash. Grupperne er således ikke et decideret tilbud til 
de substitutionsbrugere, der er indskrevet i tilbuddet. 
 
Såfremt borgerne vurderes til at være kognitivt velfungerende og vurderes til ikke at have et stort 
sidemisbrug, eller en dobbeltdiagnose, kan de følge behandlingen i tilbuddet. Helt konkret er 
tilsynet orienteret om, at kun en borger med stofmisbrug har været tilknyttet tilbuddets 
gruppebehandling, og kun en borger med stofmisbrug har fået tilbudt individuelt samtaleforløb. 
Leder oplyser imidlertid, at seks borgere efter §101 fra september 2014 har fulgt samtaleforløb med 
ca. en uges interval, og at behandler har deltaget i eksterne møder med Kriminalforsorg og advokat. 
 
Medarbejder oplyser, at borgerne tilbydes NADA (øreakupunktur) behandlinger. 
 
Tilsynet oplyses af medarbejder om, at der er medicinudlevering to gange ugentlig mandag og 
fredag.  
Som følge af mangel på læge, der kunne dele medicin ud og det faktum, at tilbuddet ikke har 
tilknyttet en psykiater, oplyses tilsynet om, at mange af tilbuddets borgere er sendt i behandling i 
Nordsjællands Misbrugscenter. Leder oplyser, at dette ikke gælder borgere fra 
substitutionsbehandlingen. Tilbuddet har nu fået ansat en læge, som kommer i tilbuddet hver 
fredag. 
 
På dage for medicinudlevering har borgerne også har mulighed for ophold i tilbuddets brugerstue. 
Her er der tilknyttet personale i henholdsvis en og to timer de pågældende dage, og borgerne kan få 
hjælp i sager vedrørende hjælp til brug af IT. 
 
Tilsynet orienteres om, at de for nylig har haft samarbejdsmøde med Team Social, og at der nu er 
udfærdiget en ny plan som betyder, at al behandling skal gå gennem forbehandling. Denne kan 
være af varierende længde eksempelvis af en eller tolv ugers varighed eller eventuelt forlænges. 
Medarbejder giver et eksempel på en borger, som har været i et købt forløb hos ekstern leverandør, 
og som fik en uges forbehandling før vedkommende gik direkte videre til anden behandling. 
 
Under rundvisning i tilbuddet observerer tilsynet, at der på indersiden af kontordøren er ophængt 
en planche indeholdene nye behandlingstiltag for borgerne i tilbuddet. Medarbejder oplyser, at 
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disse nye procedurer er vedtaget til implementering. Dette betyder, at borgerne indskrevet under 
SEL §101 fremover tilbydes forsamtale, ASI-udredning, sagsfremstilling og behandlingsplan indenfor 
de første 14 dages indskrivning i tilbuddet, hvorefter det besluttes, om de skal tilbydes behandling i 
tilbuddet i form af gruppebehandling eller individuelt forløb, eller om de skal tilbydes eksternt 
forløb. Der er ligeledes nedskrevet procedure for opfølgning på borgernes behandling. 

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) 

2014 TILSYN: 
Ved gennemgang af tilbuddets dokumentation, kan tilsynet konstatere, at der foreligger mere 
skriftligt materiale for de borgere med alkoholafhængighed. Disse har en fysisk mappe med diverse 
kognitive skemaer. Medarbejder kunne ikke fremvise fysisk mappe for borgere i stofbehandling, 
men tilsynet er efterfølgende blevet orienteret af leder om, at sådanne forefindes. 
 
Medarbejder orienterer tilsynet om, at der føres registreringsark på daglig basis i forhold til 
henvendelse/kontakt med borgerne, fremmødte, sms-henvendelser etc. 
 
Tilsynet orienteres af medarbejder om, at tilbuddet i begyndelsen af 2015 vil få et nyt elektronisk 
journaliserings system, Avalero, hvori der vil være diverse skabeloner ift. eksempelvis 
behandlingsplan, statusskrivelse og dokumentation i det hele taget. 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt) 

2014 TILSYN: 
Tilsynet orienteres af medarbejder om, at man i tilbuddet ikke ser borgernes §141 handleplaner.  
 
Tidligere var det Team Social på kommunen, som stod for udfærdigelse af ASI (Addiction Severity 
Index). 
Denne funktion har tilbuddet overtaget, men før det nye it-system (Avalero) er oppe og køre, er det 
ikke muligt for tilbuddet at foretage denne udredning. Det forventes, at det nye IT-system er 
funktionsdygtigt fra januar 2015. 
 
Tilsynet orienteres om, at tilbuddet udfærdiger følgende:  
-ASI 
-Behandlingsplan - både i for-, dag- og efterbehandling. Disse revurderes efter behov. 
-Statusskrivelse - både i for-, dag- og efterbehandling. Disse sendes til visiterende myndighed, Team 
Social. 
-NAB-skemaer udfyldes, men kun for de borgere, som er alkoholikere. 
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Tilsynet fremviser fysiske mapper for de af tilbuddets borgere, der er alkoholikere. På dagen for 
tilsynet, var det ikke muligt for medarbejder at fremvise mapper for borgere i 
substitutionsbehandling, men leder har efterfølgende orienteret tilsynet om, at disse forefindes. 
Leder oplyser endvidere, at der forefindes eletronisk dokumentation for borgere indskrevet under 
SEL § 101. 
 
2015 TILSYN: 
Socialtilsyn Hovedstaden konstaterer, at tilbuddets nye IT-journaliseringssystem er implementeret 
og der foreligger fyldestgørende dokumentation i form af formålsbeskrivelser, behandlingsplaner 
med mål- og delmålsbeskrivelser samt statusbeskrivelser, hvor faglige tiltag og metoder afspejles. 

  

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater  

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

Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddets leder og medarbejdere understøtter borgernes medinddragelse 
og indflydelse på deres individuelle misbrugsbehandling og derigennem konstruktiv indflydelse på eget liv. 
Herunder understøtter borgernes potentialer for at begå socialt og relationelt uden for misbrugsmiljøerne. 

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

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt) 

Samtlige borgere tilsynet taler med i tilbuddet giver entydigt udtryk for, at de oplever sig hørt, 
respekteret og anerkendt. For nogle borgeres vedkommende i meget høj grad. Fra andre borgere 
beskrives det, at de generelt oplever sig respekteret og anderkendt. Nogle borgere uddyber deres 
beskrivelser med, at de for eksempel har mulighed for at skrifte primær behandler, hvis der ikke er 
optimal kemi mellem borger og behandler. 
Fra leder og medarbejderes side beskrives det, at her tillægges høj faglig betydning i anerkendende 
tiltaleformer og brug af sprog, hvilket understøttes af tilsynets iagttagelser i tilbuddet. 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt) 

Fra borgerne beskrives det under tilsynet, at de oplever at have reel indflydelse på udarbejdelse og 
opfølgning af behandlingsplaner, praktisk planlægning i forbindelse med eventuelle praktikker, 
uddannelsesforløb, arbejdsprøvninger samt beskyttet- eller ordinær beskæftigelse. Endvidere 
fremhæver borgerne reel inddragelse og medindflydelse på emner, der tages op i forbindelse med 
gruppebehandling. Fra leder og medarbejdere bekræftes det uafhængig af hinanden, at det er 
borgernes egne definerede mål, der arbejdes med i borgernes individuelle behandlingsplaner. 

  

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater  
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Kriterium 05: Tilbuddet 
understøtter borgernes fysiske 
og mentale sundhed og trivsel 

Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddets leder og medarbejder i meget høj grad har fagligt fokus på 
forhold, der bidrager til understøttelse af borgernes fysiske og mentale sundhed og generelle trivsel. 

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

Indikator 05.a: Borgerne trives i 
tilbuddet 

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt) 

Samtlige borgere tilsynet taler med, giver på forskellig vis detaljeret og begrundet udtryk for meget 
høj grad af tilfredshed med den støtte de modtager i tilbuddet. 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt) 

Fra samtlige borgere beskrives det, at tilbuddets medarbejdere i høj grad har fokus på borgernes 
almene helbred, herunder opmærksomhed på borgernes kontakt til, og benyttelse af, øvrige 
relevante sundhedsydelser. Det oplyses fra leder og medarbejdere, at borgerne fra efteråret 2015 
bliver tilbudt supplerende sundhedssamtaler med en sygeplejerske, der er ansat i tilbuddet. 
Samtidig pointerer både leder og medarbejdere, at faglig fokus på borgernes generelle sundhed og 
helbredstilstand, i sig selv også udgør et væsentlig aspekt i tilbuddets misbrugsbehandling. 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt) 

Der henvises til beskrivelse under indikator 05.b 

  

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater  

Kriterium 06: Tilbuddet 
forebygger og håndterer 
magtanvendelser 

Tilbuddets borgere er jf. servicelovens § 124a ikke omfattet af personkredsen vedrørende magtanvendelse og 
andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Kriterium 06 har således ingen relevans for dette tilbuds leder og 
medarbejdere. Socialtilsynet noterer sig, at leder og medarbejdere er bekendte med, at tilbuddets borgere ikke er 
omfattet af personkredsen jf. servicelovens § 124a. 

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) 

Borgerne i tilbuddets målgruppe er jævnfør servicelovens § 124a ikke omfattet af personkredsen 
vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Ingen af tilbuddets ydelser 
er derfor omfattet af Servicelovens regler for magtanvendelse. Tilbuddets ledelse og medarbejdere 
er, i lighed med alle andre i civilsamfundet, alene underlagt straffelovens regler vedrørende 
nødværge. Både leder og medarbejdere er bekendte med, at tilbuddets borgere ikke er omfattet af 
personkredsen jf. servicelovens § 124a. Score for indikator 06.a skal ses i sammenhæng med dette. 
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Indikator 06.b: Tilbuddet 
dokumenterer og følger op på 
eventuelle magtanvendelser 
med henblik på løbende læring 
og forbedring af indsatsen 

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt) 

Her henvises til indikator 06.a 

  

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater  

Kriterium 07: Tilbuddet 
forebygger overgreb 

På baggrund af samstemmende beskrivelser fra både borgere, medarbejdere og leder, er det Socialtilsynets 
bedømmelse at, tilbuddets leder og medarbejdere, i samarbejde med borgerne, har opnået en form for 
organisationskultur, der eliminere det klima og omgangsformer, som kunne risikerer at skabe grundlag for 
overgreb. Det er således Socialtilsynets bedømmelse at tilbuddets leder og medarbejderes faglige indsats også 
forebygger overgreb. Socialtilsynet kan umiddelbart anbefale, at opsamling og beredskab i forhold til borgerne 
også tænkes ind og formuleres i tilbuddets beredskabsplan. 

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

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt) 

Ledelse, medarbejdere og borgere beskriver uafhængig af hinanden, at tilbuddets anerkendende 
pædagogiske tilgang har skabt en form for fælles organisations kultur, hvor eventuelle overgreb, 
afpresning eller pression borgerne imellem, med alt overvejende sandsynlighed vil komme til alles 
kendskab med det samme.  Nogle borgere oplyser supplerende, at det er oplevelsen af et fælles 
ansvar for alles trivsel, der for deres vedkommende udelukkede mulighed og/eller risiko for 
overgreb i tilbuddet. 

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

3 (i middel 
grad opfyldt) 

Der er i tilbuddet udarbejdet en beredskabsplan. Der er endvidere procedure for alarmering og 
opsamling (en ambulanceplan), der kort inden datoen for tilsynet var gennemgået med 
medarbejdergruppen. Af det forelagte for tilsynet fremgår det, at beredskabsplanen fortløbende 
opdateres. Borgerne er umiddelbart ikke omfattet af beredskabsplanen, hvis der tilstøder dem, eller 
de overværer, traumatiske hændelser i tilbuddet. Score for indikator 07.b skal ses i sammenhæng 
med dette. 
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Tema Gns. 
bedømmelse 

* Vurdering af tema Udviklingspunkter 

*Organisation og 
ledelse 

5 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets leder har 
relevante formelle kompetencer og ledelseserfaring. Det 
er Socialtilsynets vurdering, at leders kompetencer både 
afspejler sig i forhold til drift- og personaleledelse og i 
forhold til det faglige niveau i den misbrugsbehandling, 
der i tilbuddet ydes overfor borgerne. Det er 
Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets organisering og 
daglige drift er tilrettelagt på en sådan måde, at 
tilbuddets tildelte ressourcer anvendes bedst muligt. 
Socialtilsynets vurdering beror blandt andet på det 
seneste års styrkelse af det faglige fokus på 
dokumentation vedrørende mål- og delmålsbeskrivelse 
samt kontinuerlig ajourføring af behandlingsplaner og 
statusbeskrivelser. I samme forbindelse indgår det i 
Socialtilsynets vurdering, at borgerne overfor tilsynet 
giver udtryk for, at være hørt og medinddraget ved 
udarbejdelse af egne mål- delmål, behandlingsplaner og 
statusbeskrivelser. Det er Socialtilsynets bedømmelse, at 
borgernes oplevede medinddragelse ligger i tråd med 
leder og medarbejderes tilgang og organisering af 
tilbuddets kerneydelser. 
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Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse  

Kriterium 08: Tilbuddet har en 
faglig kompetent ledelse 

Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet har en faglig kompetent leder, med relevant kompetencegivende 
uddannelse og med længerevarende erfaring med behandlingsarbejde i forhold til borgerne og i forhold til 
tilbuddets drift, herunder personaleledelse. 

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) 

Fra flere borgere og samtlige medarbejdere Socialtilsynet taler med, giver entydigt udtryk for, at 
tilbuddets leder i meget høj grad har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. Fra 
medarbejdernes side beskrives ledelsesstilen ud fra den anerkendende tilgang. Endvidere 
fremhæver medarbejderne højt leder fokus på faglig udvikling, ikke mindst i forhold til 
dokumentation. Fra borgernes side fremhæves god mulighed for at komme i kontakt med leder. 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt) 

Det oplyses fra medarbejderne at de modtager ekstern supervision ca. hver 6. uge og at de oplever 
et godt udbytte af den supervision de modtager. Leder oplyser, at denne dels modtager ledelses 
supervision og har derudover fortløbende mulighed for ledelsessparring. Det oplyses endvidere, at 
tilbuddets medarbejdere og de fast tilknyttede samarbejdsparter i jobcentret modtager 
fællessupervision. 

  

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse  

Kriterium 09: Tilbuddets daglige 
drift varetages kompetent 

Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Socialtilsynets bedømmelse 
beror på kombinationen af lav medarbejdergennemstrømning, lavt sygefravær og højt gensidigt fokus på generel 
medarbejder trivsel hos både leder og medarbejdere. 

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 

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt) 

Samtlige borgere tilsynet taler med i tilbuddet giver samstemmende udtryk for, at de, set i forhold 
til deres misbrugsbehandling, har tilstrækkelig kontakt til medarbejdere med relevante 
kompetencer. Flere borgere beskriver nuanceret og begrundet, at medarbejdernes kompetencer 
også kommer til udtryk i relationen og den mellemmenneskelige forståelse blandt medarbejderne. 
Borgerne fremhæver derudover, at de har mulighed for at kontakte medarbejderne telefonisk. 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt) 

Det beskrives fra både borgere, medarbejdere og leder, at der er meget lav 
medarbejdergennemstrømning i tilbuddet. Den medarbejdergennemstrømning, der oplyses på 
Tilbudsportalen har alene afsæt i én medarbejders længerevarende midlertidige ophør i tilbuddet. 
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Indikator 09.c: Sygefraværet 
blandt medarbejderne er ikke på 
højere niveau i forhold til 
sammenlignelige arbejdspladser 

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt) 

Fra både medarbejdere og borgere oplyses et endog meget lavt sygefravær blandt medarbejderne, 
korrigeret for langtidssygemelding. Medarbejderne beskriver, at det lave sygefravær, efter deres 
opfattelse, hænger tæt sammen med gensidig opmærksomhed på medarbejdernes trivsel hos både 
medarbejderne som kollegaer og som et fokuspunkt hos leder. 

 

  

 

Tema Gns. 
bedømmelse 

* Vurdering af tema Udviklingspunkter 

*Kompetencer 5 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets 
medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold 
til borgernes støttebehov og den misbrugsbehandling, 
der ydes i tilbuddet. Socialtilsynets bedømmelse beror 
på overensstemmelse mellem fremsendte oplysninger 
om uddannelsesbaggrund og kompetenceudviklingstiltag 
samt overensstemmelse mellem borgernes nuancerede 
beskrivelser og tilsynets iagttagelser under tilsynet. 
Endvidere ligger det til grund for Socialtilsynets 
vurdering, at medarbejderne overfor tilsynet beskriver 
tilbuddets faglige tilgange og metoder, i 
overensstemmelse med henholdsvis borgernes 
beskrivelser, oplysninger fra leder og oplysninger på 
Tilbudsportalen. 

 



     

    

 
  

 

 
 

Tilbud: Gribskov Misbrugsbehandling 
 

  

    

     

   

 

Side 20 af 27 
 

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer  

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

det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til 
borgernes støttebehov og den misbrugsbehandling, der ydes i tilbuddet. Socialtilsynets bedømmelse beror på 
overensstemmelse mellem fremsendte oplysninger om uddannelsesbaggrund og kompetenceudviklingstiltag samt 
overensstemmelse mellem borgernes nuancerede beskrivelser og tilsynets iagttagelser under tilsynet. 

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 

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt) 

Af fremsendt dokumentation og oplysninger fra henholdsvis leder og medarbejdere fremgår det, at 
den samlede medarbejdergruppe dels har formelle kompetencegivende uddannelser samt 
efteruddannelser og kompetenceudviklingsforløb med relevans i forhold til den 
misbrugsbehandling, der ydes i tilbuddet. 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt) 

Flere borgere beskriver uafhængig af hinanden, nuanceret og begrundet, at medarbejderne såvel 
socialfagligt som medmenneskeligt, har relevante kompetencer i forhold til borgernes støttebehov 
og at dette afspejler sig kontakt og dialog mellem borgere og medarbejdere. Borgernes beskrivelser 
er i overensstemmelse med tilsynets iagttagelser i tilbuddet. 

    

Tema Gns. 
bedømmelse 

* Vurdering af tema Udviklingspunkter 

*Økonomi 3 Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet er 
økonomisk bæredygtigt og at der overordnet betragtet 
er god sammenhæng mellem takst og de ydelser 
borgerne modtager i tilbuddet. Socialtilsynet noterer sig, 
at tilbuddet i al væsentlighed udarbejder og up loader 
budget- og økonomioplysninger i overensstemmelse 
med gældende regler jf. lov om socialtilsyn. Socialtilsyn 
Hovedstaden vil dog i 2016 have særlig fokus på, at 
tilbuddet ajourfører Tilbudsportalens oplysningsfelter 
vedrørende økonomi. 

Ajourføring af økonomioplysninger på Socialstyrelsens 
Tilbudsportal under rubrikfeltet, Årsrapport. 



     

    

 
  

 

 
 

Tilbud: Gribskov Misbrugsbehandling 
 

  

    

     

   

 

Side 21 af 27 
 

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi  

Kriterium 11: Tilbuddet er 
økonomisk bæredygtigt 

På det foreliggende grundlag er det Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt. 
Socialtilsynets bedømmelse har afsæt i tilbuddets udarbejdede budget. 

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) 

Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren i meget lav grad er opfyldt. I bedømmelsen er det lagt vægt 
på, at der ikke foreligger dokumentation til at belyse indikatoren , da der som udgangspunkt ikke 
aflægges et særskilt, revisorpåtegnet regnskab for kommunale eller regionale tilbud. 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt) 

Indikatoren er i meget høj grad opfyldt. Det er lagt vægt på, at økonomien viser et balanceret 
forhold mellem indtægter og udgifter samt at der i tilbuddets budget fremstår realistisk estimat i 
forhold til forventede omsætning. 

  

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 

Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddets up loadede budgetskema, sammenholdt med øvrig fremsendt 
dokumentation og Socialtilsynets iagttagelser i tilbuddet, afspejler god sammenhæng mellem takst og de ydelser 
borgerne modtager i tilbuddet. 

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 

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt) 

Indikatoren er i meget høj grad opfyldt. I bedømmelsen er det lagt vægt på, at der er afsat midler til 
faglig udvikling. Socialtilsynet noterer sig i den forbindelse at der i budgettet er afsat 2,1 % af 
tilbuddets samlede omsætning til kompetenceudvikling. Endvidere er der i bedømmelsen lagt vægt 
på, at der fra leder og medarbejdere allerede er fagligt fokus på prioritering af kommende 
kompetenceudvikling. 
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Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi  

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

På det foreliggende grundlag og med henvisning til tilbuddets udarbejdede og up loadede budgetskema på 
Tilbudsportalen, er det Socialtilsynets bedømmelse at tilbuddets økonomi er gennemskuelig for Socialtilsynet og 
de visiterende kommuner. Den gennemsnitlige bedømmelse 1,0 for kriteriet har afsæt i specifikke formskrav jf. 
Socialstyrelsens Kvalitetsmodel og afspejler således ikke de faktiske forhold i tilbuddet. 

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) 

Tilbuddet har indberettet 2 ud af 11 nøgletal til Tilbudsportalen under ”Årsrapport”, vedrørende 
sygefravær og personalegennemstrømning. Der aflægges imidlertid, 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 i meget lav grad opfyldt. 

   

 

Tema Gns. 
bedømmelse 

* Vurdering af tema Udviklingspunkter 

*Fysiske rammer 3 Jævnfør Socialstyrelsens Kvalitetsmodel, er det 
væsentligt, at tilbuddets omgivelser, udformning, 
indretning, faciliteter og stand er velegnede samt 
hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe, samt 
understøtter indsatsens formål og indhold, og at de 
tilgodeser borgernes behov.  
 
Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets fysiske 
rammer er egnede til formålet. Det er et aktiv, at der i 
tilbuddets stueetage er indrettet et kontaktrum, hvori 
der er opstillet to computere med internetadgang til frit 
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brug for tilbuddets borgere. 
 
Jævnfør Tilbudsportalen er der på førstesalen et stort 
grupperum, opholdskøkken, to samtalerum, et 
kombineret samtale-, medicinudleverings- og lægerum, 
et kontor, to toiletter og et spiseopholdskøkken, hvilket 
er svarende til tilsynets observationer under rundvisning. 
 
Tilsynet fandt de fysiske rammer lyse, pæne og 
imødekommende med pæne møbler og inventar i det 
hele taget. Der sås høj standard for invendig rengøring 
og vedligehold. 

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer  

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske 
rammer understøtter borgernes 
udvikling og trivsel 

2014 TILSYN: 
Det er Socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel. I 
stueetagen er indrettet et kontaktrum, hvor borgerne på mandage og fredage, kan møde op og få lidt morgenmad 
i form af the, kaffe og hjemmebagte boller, og hjælp til eksempelvis opgaver, der skal ordnes med NEM id på 
computeren. Tilbuddet har stillet to computere med netforbindelse til rådighed for borgerne. 
 
Tilsynet fandt faciliteterne på førstesalen i overensstemmelse med beskrivelsen på Tilbudportalen. 
 
Tilsynet fandt de fysiske rammer lyse, pæne og imødekommende med pæne møbler og inventar i det hele taget. 
Der sås høj standard for invendig rengøring og vedligehold. 
 
2015 TILSYN: 
Socialtilsynet konstaterer, at de fysiske rammer er egnede til formålet. Tilbuddet lokaler fremstår overalt i høj 
standard for rengøring og indvendig vedligeholdelse. Alle møbler og øvrigt inventar fremstår overalt intakt og i god 
stand. 
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer  

Indikator 14.a: Borgerne trives 
med de fysiske rammer 

4 (i høj grad 
opfyldt) 

2014 TILSYN: 
Der var under tilsynsbesøget ikke muligt for Socialtilsynet at komme til at interviewe borgere i 
tilbuddet, hvorfor det er muligt at vurdere, om borgerne trives i de fysiske rammer. 
 
Medarbejder, tilsynet interviewede og medarbejder, tilsynet talte med under besøget gav entydigt 
udtryk for, at det er deres opfattelse, at borgerne trives med tilbuddets fysiske rammer. 

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

4 (i høj grad 
opfyldt) 

2014 TILSYN: 
De borgere, som var i gruppebehandling, da tilsynet mødte op, nåede at forlade tilbuddet igen 
inden, tilsynet fik mulighed for at tale med dem. 
 
Under rundvisning observerede Socialtilsynet, at tilbuddets fysiske rammer fremstår lyse, pæne og 
imødekommende. Der sås høj standard for rengøring og vedligehold. 
 
Scoren af denne indikator beror på, at tilsynet ikke har haft mulighed for at tale med borgerne. 

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

1 (i meget lav 
grad opfyldt) 

Tilbuddet er et ambulant dagbehandlingstilbud. Indikator 14.c har ingen relevans for dette tilbud. 
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6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn) 
 

 

   

*Bemærkninger til                    
bestyrelsesvedtægter 

 

 

 

Beskrivelse af tilbuddets 
bestyrelse 
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*Budgetforudsætninger 

 

Årlig omsætning 

 

 

 

Soliditetsgrad 

 

 

 

Overskud 

 

 

 

Ejendomsudgifter 

 

 

 

Lønomkostninger 

 

 

 

Lønomkostninger, fast 
personale 

 

 

 

Omkostninger, særlig 
ekspertise 

 

 

 

Omkostninger,  
kompetenceudvikling 

 

 

 

Omkostninger, leder 

 

 

 

Omkostninger, 
bestyrelseshonorarer 

 

 

 

Personaleomsætning 

 

 

 

Sygefravær 

 

 

 

Revisionspåtegning 

 

 

 

Dato for revisionspåtegning 

 

 

 

 

   
 

 

 

   

Takster 

Tilbudstype: . 

 

Tilbudstype: § 101. Afdeling: Gribskov Misbrugsbehandling 
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Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. 

Niveau 1 socialpædagogisk støtte   178,00  

misbrugsbehandling   184,00  

speciallægelig behandling   989,00  

Niveau 6 misbrugsbehandling   333,00  

speciallægelig behandling   989,00  

socialpædagogisk støtte   321,00  

Niveau 7 socialpædagogisk støtte   36,00  

misbrugsbehandling   37,00  

speciallægelig behandling   989,00  

 

 

 

Tilbudstype: SUL § 141. Afdeling: Gribskov Misbrugsbehandling 

 
 

   

 

 


