
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: Regodkendelse Område: Sociale tilbud

Side 1 af 51

Tilbud: Skipperstræde -botilbud



*Tilbuddets navn:

*Adresse:

*Kontaktoplysninger:

*Tilbudstyper:

Tilsynsrapporten er 
udarbejdet af:

Dato for tilsynsrapport:

Skipperstræde -botilbud

Østre Alle 30
3250 Gilleleje
Tlf.: 30785414
E-mail: tina.sogaard@aleris.dk
Hjemmeside: www.aleris.dk, se link http://www.aleris.dk/vi-tilbyder/aleris-omsorg/handicap-botilbud-pleje/

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

Rene Lykke Jensen (Socialtilsyn Hovedstaden)

15-09-2015

Pladser i alt: 6

*Målgrupper: 18 til 65 år (erhvervet hjerneskade, udviklingshæmning)

18 til 65 år (kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, hørenedsættelse, synsnedsættelse)

1. Stamoplysninger

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

Botilbuddet Skipperstræde er etableret efter almen boliglovgivning og der ydes §85 støtte. 
Tilbuddet er en del af et plejecenter og der bor 6 borgere med betydelig og varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse 

Side 2 af 51

Tilbud: Skipperstræde -botilbud



Opmærksomhedspunkter:

*Afgørelse:

*Samlet vurdering:

Godkendt

herunder eksempelvis udviklingshæmning og senhjerneskade.

Socialtilsynet konkluderer samlet set, at tilbuddet er et velfungerende tilbud, hvor borgerne modtager støtte og omsorg 
med et højt plejefagligt fokus, samt med en tilgang der tilgodeser borgerens udfordringer og vedligeholder funktioner 
så vidt det er muligt. 
Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet imødekommer den enkelte borgers behov for deltagelse i aktivitets og 
samværstilbud og i borgernes hverdag er der fokus på kompenserende tilgang, hvor den enkelte borgers udfordringer 
imødekommes.
Borgerne er inddraget i eget liv, mødes med anerkendelse og støttes i deres hverdag. 
Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets pædagogiske referenceramme, yderligere kan synliggøres i praksis. 

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse, samt kompetente medarbejdere. 

Socialtilsynet konkluderer at tilbuddets fysiske rammer overordnet set er velfungerende og tilgodeser borgernes behov 
og ønske om dels privatliv og fællesskab.
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3. Oplysninger om datakilder

Dokumenter: Indsatsplan for en borger
Ansøgningsskema
Fratrådte og nyansatte medarbejdere
Medarbejdere ansat på særlige vilkår
Vikarforbrug i 2014
Beskrivelse af tiltag i forhold til trivsel, personalestrømning og sygefravær
kompetenceudvikling

Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel kan opstille mål i den pædagogiske plan, der understøtter borgernes 
beskæftigelse eller vedrørende meningsfulde aktiviteter i hverdagen.

Skipperstræde kan inddrage borgerne yderligere, ved at visualisere fokuspunkter for borgeren samt understøtte 
borgernes hukommelse yderligere.

Socialtilsynet ser at tilbuddet med fordel kan inddrage borgeren i den pædagogiske handleplan dels med borgerens 
egen ønsker men ligeledes i den løbende evaluering.

Tilbuddet kan med fordel systematisere samt dokumentere løbende på dels borgerens egne mål samt de pædaggogiske 
mål i  handleplanen.

Socialtilsynet ser at tilbuddet med fordel kan synliggøre den pædagogiske referenceramme og de underliggende 
metoder yderligere, herunder strategiske ledelse i forhold til tilbuddets pædagogiske tilgang.

Skipperstræde kan med fordel understøtte borgernes udvikling og skabe progression, ved at etablere et mere visuelt 
understøttende miljø, hvor borgerne påmindes om opgaveløsning etc.
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Oversigt over medarbejdere, uddannelse og ansættelse.
tilsyn fra andre myndigheder
oplysninger om borgere på tilbuddet
CV for leder
Straffeattest for leder
Leders eksamens og uddannelsesbevis
Handleplan på borger fra tilsyn 2014

Observation

Interview - Leder Tina Søegaard, uddannet pædagog og diplom i fleksibel ledelse og pædagogik. Ansat i tilbuddet Skipperstræde i 3 
år. 
- Sygeplejefaglig leder og stedfortræder, uddannet sygeplejerske og ansat i tilbuddet Skipperstræde siden december 2014.

- Pædagog, ansat i tilbuddet i 8,5 år
- Social og sundhedsassistent, ansat i tilbuddet i 3 år

- Borger boet i tilbuddet i 4,5 år
- Borger boet i tilbuddet i knap 13 år

Pårørende:
Mor til en borger, boet i tilbuddet i 20 år.

Interviewkilder
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Beboere
Ledelse
Medarbejdere
Pårørende

4. Oplysninger om tilsynsbesøg

Dato Start: 25-02-2015. Slut: 10-09-2015.

Oversigt over tilsynsbesøg 23-02-15: Østre Allé 30, 3250 Gilleleje

Tilsynskonsulenter

Afdelinger

Heidi Schmidt

Rene Lykke Jensen

Besøgstype Anmeldt

Særligt fokus på udvalgte temaer, 
kriterier eller indikatorer

Hele kvalitetsmodellen
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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

2 Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i 
videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet. 
Uddannelse og/eller beskæftigelse er et væsentligt 
aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med 
udgangspunkt i de mål, der er for de enkelte borgere, og 
under hensyn til borgernes behov og forudsætninger, 
stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på 
at understøtte paratheden og mulighederne for 
uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i lav grad 
understøtter borgernes beskæftigelse og dagtilbud ved 
ikke at opstille konkrete mål for de borgere, der benytter 
et dagtibud. Tilbuddet arbejder ubeskrevet med at 
understøtte borgernes brug af dagtilbuddet, og 
Socialtilsynet anerkender, at ledelsens fokus 
fremadrettet vil være at opstille mål, koblet til 

- Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel kan opstille 
mål i den pædagogiske plan, der understøtter borgernes 
beskæftigelse eller vedrørende meningsfulde aktiviteter i 
hverdagen.

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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samarbejdet med dagtilbudene. Derudover anerkender 
Socialtilsynet tilbuddets samarbejde med dagtilbudene.
For de borgere der ikke benytter dagtilbud, ser 
Socialtilsynet, at tilbuddet indeholder interne tilbud som 
træning, terapi og aktiviteter, der ikke er fastlagte. 
Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel kan udarbejde 
dagstrukturer med forskellige relevant indhold med 
udviklingsorienteret perspektiv, for at kompensere for 
deres manglende dagtilbud og dermed manglende 
inklusion i samfundslivet. 

Til grund for vurderingen, ligger at tilbuddet ikke opstiller 
mål for borgernes dagtilbud  og ikke arbejder med 
dagsstruktur for den enkelte borger.

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i lav grad støtter borgerne i at udnytte deres fulde potientiale i forhold til 
uddannelse og beskæftigelse herunder samværstilbud.

Tilbuddet opstiller ikke konkrete mål understøttende for borgernes aktivitets og samværstilbud, men arbejder med 
at borgerne støttes i at komme afsted på deres tilbud.
For de borgere der ikke er visiteret til et dagtilbud og hvor tilbuddet vurderer, at borgerne ikke vil profitere heraf, 
kan arbejdet med borgerne i dagtimerne på Skipperstræde indeholde en mere fast plan med mere daglig struktur, 
også selvom der relevant af Skipperstræde, tænkes at borgernes behov er foranderligt og skifter. Socialtilsynet 
vurderer, at meningsfulde og relevante aktiviteter samt stimulering/udvikling for den enkelte borger kan styrkes i 
dagtimerne.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse 

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

2 (i lav grad 
opfyldt)

Ledelsen oplyser, at der ikke er beskrevet skriftlige mål omhandlende eller understøttende for 
borgernes beskæftigelse i deres statusrapporter. Der er dialog med borgerne om, hvilke mål der 
arbejdes med og de borgere, der har beskæftigelse udenfor tilbuddet, har mål på deres dagtilbud 
vedrørende deres dagtilbud.

Ledelsen oplyser, at der er et stærkt samarbejde med dagtilbudene og der italesættes hvilke 
ressourcer hos borgerne der kan udvikles. Eksemplificeret er der er lavet et trekantssamarbejde 
mellem botilbud, dagtilbud og kommunikationscenteret. Her arbejdes der på, at udvikle en borgers 
kommunikation. Denne udvikling vil blive bekrevet og der vil på botilbuddet blive arbejdet med 
denne kommunikation. 

I forhold til en anden borger,  udarbejdes der nyhedsbrev og tilbuddet samler op på hvad 
dagtilbuddet arbejder med. Der er telefonisk kontakt efter behov. Der italesættes hvilke fælles 
indsatsområder der er relevante og leder formoder, at målet bliver beskrevet i den næste 
indsatsplan.

Medarbejderne oplyser, at der er daglig kommunikation mellem botilbuddet og dagtilbuddet i 
forhold til den ene borger.  
I forhold til målarbejdet, oplyser medarbejderne, at der implicit i arbejdet med de to borgere, der 
benytter dagtibud udenfor tilbuddet, omhandler at komme afsted på dagtilbud og blive stimuleret 
på forskellige relevante områder, men at det ikke er blevet opstillet som konkrete mål i borgernes 
statusplan. 

I forhold til de borgere der ikke er i dagtilbud, findes der ikke en fast plan for aktiviteter. 
Medarbejderne oplyser, at det er svært at lave et skema eller et fastlagt struktur, da borgernes 
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tilstand forandres fra minut til minut. Overordnede aktiviteter og forslag nedskrives dog i 
døgnrytmeplanen. 
Medarbejderne oplyser, at borgerne modtager træning af forskelligt omfang. Noget træning er 
fastlagt og foretages af udefra kommende fagpersoner, og andet træning varetages af 
medarbejderne på tidspunkter hvor det giver bedst mening hos den enkelte borger.
Adspurgt til om hvorvidt borgerne ville kunne profitere af en overordnet struktur, oplyste 
medarbejderne, at borgernes tilstand var så foranderlig, at de ikke ville profitere af en dagsrytme. 
medarbejderne tilføjede dog, at borgerne havde nogle faste rytmer i løbet af ugen. 

Socialtilsynet observerede ved tilsynet at der var flere borgere der var hjemme på tilbuddet. En 
borger sad og hørte musik og oplyste til socialtilsynet, at vedkommende ikke havde nogen plan for 
indholdet på en almindelig hverdag. 
En anden borger fik det svært mens socialtilsynet interviewede vedkommende , hvorfor interviewet 
blev afbrudt og en medarbejder tog sig af borgeren. 
Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i lav grad opstiller mål for borgernes beskæftigelse og 
dagtilbud. Til grund for bedømmelsen, ligger medarbejder og leders udsagn om de ikke eksisterende 
mål, dagsplan,  samt i de dokumenter socialtilsynet har fået fremsendt.

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

2 (i lav grad 
opfyldt)

To ud af seks borgere er i aktivitets-og samværstilbud og det bekræftes af de udleverede 
dagbogsnotater, hvor det fremgår at borgerne har været på dagtilbud.
De øvrige 4 borgere er på tilbuddet hvor de tilbydes terapi og har mulighed for at deltage i aktiviteter 
i caféen på plejecenteret. 
Dette bekræftes af såvel interview med ledelsen samt med medarbejderne og en pårørende.

Socialtilsynet bedømmer at tilbuddet i lav grad  opfylder indikatoren om hvorvidt borgerne er i 
beskæftigelse eller dagtilbud. Til grund for bedømmelsen, ligger dels det faktum, at kun to er 
bevilliget tilbud udenfor Skipperstræde, men også i forhold til tilbuddets manglende dagsstruktur og 
forløb, som socialtilsynet ser, at enkelte af borgerne ville kunne profitere af og kunne koble sammen 
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med borgernes egne mål i deres pædagogiske plan/statusplan.
Tema Gns. 

bedømmelse
* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Selvstændighed 
og relationer

3,7 Et mål med den sociale indsats er at understøtte, at 
borgerne i så høj grad som muligt, indgår i sociale 
relationer og lever et selvstændigt liv i 
overensstemmelse med egne ønsker og behov. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter 
borgernes sociale relationer ved at tilrettelægge 
aktiviteter og ture, hvor borgerne mødes. Der 
samarbejdes med et tilbud i samme organisation og der 
planlægges ferieture på tværs af botilbuddende. 
Lokalområdet anvendes af borgerne i høj grad og der 
lægges vægt på borgernes behov for interne eller 
eksterne muligheder. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med 
borgernes selvstændighed, men ser at tilbuddet med 
fordel kan rette fokus på yderligere at gøre borgerne 
mindre afhængige og ligeledes være medskabende for 
gennemførsel eller etablering af en opgave. 
Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet fremadrettet kan 
gøre brug af it understøttende materiale og redskaber.

Socialtilsynet vurderer, at der er god kontakt til 

- Socialtilsynet ser at tilbuddet med fordel kan inddrage 
borgerne yderligere, ved at visualisere fokuspunkter for 
borgeren samt at understøtte deres hukommelse.
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pårørende, og tilbuddet understøtter de individuelle 
behov og muligheder, der er for kontakt både i og 
udenfor tilbuddet.

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. 
Til grund for vurderingen lægges, at tilbuddet har fokus på borgernes behov og ønsker og inddrager dem delvist i 
målfastsættelsen. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbudet med fordel kan inddrage borgerne mere systematisk og opstille konkrete mål, 
understøttende for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. 
I forhold til opfølgning, ser Socialtilsynet, at tilbuddet har en fordel i deres nye digitale system, hvor mål kan 
dokumeneteres mere systematisk. Socialtilsynet bemærker, at borgerne ligeledes bør indgå i den løbende 
evaluering, med hensynstagen til deres funktionsniveau. 

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i højere grad kan understøtte borgernes selvstændighed, ved blandt andet at 
styrke deres overblik, inddragelse i hverdags gøremål og rutiner.  
Tilbuddet arbejder med at styrke borgernes netværk og sociale kompetencer ud fra individuelle behov og borgerne 
har god kontakt til deres familier.
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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

2 (i lav grad 
opfyldt)

På tilsynsbesøget d. 09.10.2014 fremgik det, at medarbejdere oplyste at de på baggrund af deres 
observationer, opstiller mål og tilrettelægger den pædagogiske indsats mens de løbende taler med 
borgerne om dette. 
Derudover blev oplyst, at der arbejdes med handleplaner og indsatsplaner for at gøre det tydeligt og 
ens, hvordan de forskellige medarbejdere arbejder med borgerne. Teamene følger op på indsatsen 
ved personalemøder og skriver ½ årlige status
Ledelsen oplyser at tilbuddet har fået et nyt journaliseringssystem implementeret, Avaleo , hvor 
handleplanerne skal skrives ind. Systemet skal på sigt sikre den løbende dokumentation på målene 
og sikre en gennemskuelighed  i forhold til målarbejdet. Derudover bliver borgernes indsatsmål fra 
kommunen sat ind, således at den danner rammen for en fælles platform. 

Socialtilsynet fik ved tilsynet d. 09.10.2014 fremsendt en handleplan på en borger og på baggrund af 
denne, bedømmes tilbuddet i lav grad til at opstille mål for borgernes sociale kompetencer og 
selvstændighed. 

Til grund for bedømmelsen, ligger desuden, at tilbuddet endnu ikke opstiller konkrete mål i 
samarbejde med borgerne i forhold til de sociale kompetencer og selvstændighed og der følges ikke 
systematisk op.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Leder oplyser, at det er ved at blive planlagt at alle borgere kommer på ferie. 
Adspurgt, oplyser leder at borgerne anvender lokalsamfundet, hvor det kan lade sig gøre. En Borger 
på Skipperstræde benytter på egen hånd lokalområdet. 

Adspurgt oplyser en borger at vedkommende besøger de øvrige borgere i deres lejligheder. 

På baggrund af tilsynsbesøget d. 09.10.2014, oplyser leder at tilbuddet deltager i festivaller og lign 
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arrangementer der afholdes i  byen. 
Derudover har en af borgerne sin egen bus, som tilbuddet kan benytte til aktiviteteter i det 
omgivende samfund. 
Medarbejderne oplyste på tilsynet d. 09.10.2014, at tilbuddet inddrager borgerne i indkøb og der 
laves fællesskabslign. aktiviteter med et botilbud i samme organisation. 

På baggrund af ovenstående oplysninger, bedømmer Socialtilsynet, at tilbuddet i høj grad 
understøtter borgernes sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund med 
hensynstagen til målgruppen.

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)

På baggrund af oplysninger på tilsynsbesøget d. 09.10.2014 hvor leder informerede om god kontakt 
mellem borgerne og de pårørende samt om tilbuddets arrangementer to gange årligt, bedømmes 
tilbuddet til at borgerne understøttes i kontakten med deres pårørende. 

Til grund for bedømmelsen, ligger ligeledes at der på tilsynet d. 09.10.2014 blev oplyst, at tilbuddet 
har fokus på en professionel tilgang til de pårørende og hvor borgernes retsikkerhed og ønsker og 
behov samt egne beslutninger, er afgørende for tilbuddets fokus i forhold til de pårørende. 
Derudover har medarbejdere oplyst at de tager med borgeren på hjemmebesøg, hvis der er behov 
herfor.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Målgruppe, 
metoder og 
resultater

3,7 Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et 
klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metoder 
medvirker til at sikre borgerens trivsel og resulterer i den 
ønskede udvikling for borgeren. Det er derfor væsentligt, 
at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, 
målgruppe og metoder.

-Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel kan inddrage 
borgeren i den pædagogiske handleplan dels med 
borgerens egen ønsker og ligeledes i den løbende 
evaluering.

-Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel kan 
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Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en klar men bred 
målgruppe, der mødes med en anerkendende 
sundhedsfaglig tilgang og hvor træning, ergoterapi og 
omsorg er afgørende for tilbuddets metoder.
Borgernes behov for pleje og omsorg vægtes højt og 
hverdagen tilrettelægges ud fra borgernes behov og 
eventuelle ønsker. 
Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet vil have 
fremadrettet brug for at synliggøre den pædagogiske 
praksis og tilhørende metoder, der fordrer til udvikling 
hos borgeren. 

Tilbuddet opstiller mål og udarbejder statusbeskrivelser i 
samarbejde med borgerne og på baggrund af 
medarbejdernes observationer og informationer fra 
pårørende. Der dokumenteres ikke løbende, ligesom 
målene ikke helt bevidst er en del af hverdagen. 
Tilbuddet er ved at få implementeret et nyt digitalt 
journaliseringssystem Avaleo, som fremadrettet kan 
dokumentere den løbende indsats med målarbejdet og 
koble indsatsen på de visiterende kommuners mål. 
Socialtilsynet anerkender denne proces og ser, at 
borgernes udviklingsperspektiv og indragelse i højere 
grad kan styrkes i handleplanerne.

Socialtilsynet vurderer, at borgerne inddrages i eget liv 

systematisere samt dokumentere løbende på dels 
borgerens egne mål samt de pædaggogiske mål i  
handleplanen.

-Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel kan synliggøre 
den pædagogiske referenceramme og de underliggende 
metoder.

-Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel kan 
understøtte borgernes udvikling og skabe progression, 
ved at etablere et mere visulet understøttende miljø, 
hvor borgerne påmindes om opgaveløsning etc.
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men ser at tilbuddet med fordel kan yderligere præcisere 
dette. Borgernes indflydelse i eget liv og hverdag, kan i 
høj grad understøttes af visualiserede redskaber, der 
udover valgmuligheder kan skabe overblik og indflydelse, 
samt fastholdelse i beslutninger.
Borgerne modtager ydelser fra sundhedsfaglige personer, 
dels fra det omkringliggende plejecenter men også fra 
uddannede medarbejdere i tilbuddet. Tilbuddet sikrer 
borgernes trivsel ved at koordinere aftaler, gennemføre 
besøg samt forebyggelse ved kost, motion og træning for 
at vedligeholde funktions niveauer. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har øget fokus på den 
sundhedsfaglige arbejde, der sikrer borgernes trivsel 
men bemærker, at tilbuddet med fordel i højere grad kan 
rette fokus på borgernes mentale trivsel.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger 
magtanvendelser og overgreb med en hensynstagen til 
målgruppen og dens udfordringer og i aktuelle sager, 
håndterer tilbuddet overgreb ved at indrage livshistorien 
og pårørende i afdækningen. 
Socialtilsynet ser at tilbuddet med fordel bør udfolde 
beredskabet for forebyggelse af overgreb, så 
medarbejderne er bekendt med eventuelle strategier og 
handlemuligheder.

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

Samlet set vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet i middel grad, arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, 
systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne. 
Der lægges vægt på at borgerne mødes anerkendende og bliver inddraget i eget liv. Borgerne mødes med en 
overvejende sundhedsfaglig tilgang, hvor Socialtilsynet ser at tilbuddet med fordel bør beskrive og synliggøre den 
pædagogiske referenceramme og implementere den i daglig praksis. 
Det vurderes, at medarbejdernes årelange kendskab til borgerne præger relationerne og afføder rutinearbejde, 
som dermed minimere den pædagogiske refleksion i blandt andet målarbejdet og i borgernes behov for 
progression og udvikling. 
Derudover har Socialtilsynet lagt vægt på, at tilbuddets faglige tilgange og metoder ikke er en fundamental del af 
arbejdet på tilbuddet, men anerkender at tilbuddets ledelse oplyser, at den neuropædagogiske samt den 
relationelle tilgang er igang med at forplante sig i tilbuddet. 
Der er lagt til grund for vurderingen, at ledelsen udtrykker optimisme i forhold til det nye dokumentationsværktøj, 
hvor målarbejdet får en central plads i arbejdet med borgerne.   
Socialtilsynet lægger samtidig vægt på , at tilbuddet på nuværende tidspunkt ikke dokumenterer positive resultater 
på baggrund af de visiterende kommuners opstillede mål, men at det nye system kan understøtte dette.

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)

Målgruppen beskrives på tilbudsportalen som yngre borgere med betydelig og varig fysisk og psykisk 
funktionsnedsættelse her under eksempelvis udviklingshæmning og svært fysisk og psykisk handicap 
som følge af hjerneskade. Desuden beskrives målgruppen som borgere med begrænset verbalt sprog 
og syns- og eller hørehandicap. 
I de fremsendte beskrivelser af borgerne, beskrives de generelle problemstillinger som blandt andet, 
svære kognitive vanskeligheder og med ringe evne til at planlægge og strukturere 
hverdagsaktiviteter. 

Ledelsen oplyser, at tilbuddet tager afsæt i den aktiverende og rehabiliterende tilgang. Leder 
supplerer med at det handler om, at bevare et funktionsniveau og tilbuddet har prioriteret tid og der 
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gives tid til at borgerne får mulighed for at udtrykke sig. Borgerne har ofte korttidshukommelse og 
latenstid, så leder oplyser, at medarbejderne skal være tålmodige. Eksemplificeret med en 
morgenrutine der kan tage 2 timer, da borgeren er inddraget og medarbejderne støtter og 
kompenserer, der hvor borgeren ikke kan funktionsmæssigt.
Leder oplyser at der arbejdes tværfagligt men at tilgangen er den samme. Borgeren mødes 
anerkendende og får kompenserende træning, ergoterapi og med et sundhedsfagligt og pædagogisk 
fokus.
Ergoterapeuten arbejder med at understøtter nervebaner og bevægelser, som stimulerer borgeren. 

Leder oplyser, at i forhold til den relationspædagogiske og neuropædagogiske tilgang, er tilbuddet 
ved at få implementeret viden og den skal hentes frem, så den kan udfolde sig i tilbuddets metoder. 

Adspurgt oplyser leder, at ikke alle medarbejdere ved noget fælles om de føromtalte tilgange.  Der er 
en sundhedsfaglig tilgang, som afspejler borgernes behov. Medarbejderne arbejder med at 
understøtte borgernes behov , de er omsorgsgivende og anerkendende. 

Adspurgt til ledelsens fokus i forhold til faglige tilgange og metoder, oplyser leder, at der lige har 
været gang i en spændende snak om hvem der sætter dagsordenen i borgernes liv, i forhold til valg 
og fravalg, kemi i forhold til medarbejderne, og hvordan medarbejderne kan rykke sig fagligt.

Medarbejderne oplyser, at der arbejdes med en anerkendene tilgang, med ligeværdighed, empati og 
en omsorgsfuldhed. Desuden arbejdes der med botræning, hvor borgerne er deltagende i 
madlavning og derudover modtager terapeutisk træning, så borgerne på sigt kan udvikle eller 
vedligeholde færdigheder. 

Adspurgt til fælles faglige tilgange, oplyser medarbejderne at alle har en anerkendene tilgang. 
Medarbejderne arbejder ens men er forskellige og ser nogle forskellige ting, men de italesætter det 
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til at få et nuanceret billede af en situation eller en borgers funktionsniveau. 
Medarbejderne oplyser, at der arbejdes med livsfortællinger, i forhold til hvilket liv borgerne førhen 
har levet og hvor de pårørende inddrages. 
Når tilbuddet oplever udfordringer ved en borgers adfærd, afdækkes det ligeledes dels qua 
oplysninger fra pårørende. 
Medarbejderne oplyser, at den anerkendende tilgang blandt andet kan ses i borgernes 
selvbestemmelse. Eksemplificeret omkring en borger der havde meget rod i sin lejlighed. 
Medarbejderen beskriver at vedkommende måtte afdække om borgeren egentlig bedst kunne lide, 
at der er ryddet op, eller om der er rodet. Borgeren kunne oplyse, at vedkommende bedst kunne lide 
at der er ryddet op, hvorefter medarbejderne kunne udarbejde en struktur og et system, så borgeren 
selv kan rydde op. 

En pårørende oplyser, at der er en pædagog ansat, men der er ikke tid til alt muligt. Der tales 
respektfuldt til borgerne og alle er flinke. Medarbejderne tager borgeren op om morgenen, giver 
borgeren mad, snakker med vedkommende. Pårørende oplyser, at vedkommendes pårørende vist 
ser meget tv, men at det er efter eget valg. 

En anden pårørende forklarer, at vedkommendes pårørende tidligere boede på et ældre 
demensplejehjem og efter borgeren kom til Skipperstræde, skete der forrygende meget. Dels alment 
velbefindende for borgeren, men ligeledes opnåede borgeren en betragtelig vægtreducering, som af 
den pårørende, tillægges medarbejdernes fortjeneste, spejlet i pædagogisk dygtighed.

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at 
tilbuddet har en klar målgruppebeskrivelse men der opleves divergerende oplysninger i forhold til til 
de faglige tilgange og metoder. På tilbudsportalen beskrives en tilgang og medarbejderne er ikke 
vidende om de omtalte tilgange.
Ligeledes er der i bedømmelsen lagt vægt på, at borgeren mødes anerkendene og med respekt og 
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omsorg og ofte med en sundhedsfaglig tilgang. Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet udfra leders 
udsagn, er igang med en implementering af pædagogiske faglige tilgange og metoder, som den 
relationelle og neuropædagogiske tilgang.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Leder oplyser at tilbuddet er i opstartsfasen i forhold til en implementering af deres nye digitale 
journaliseringssystem Avaleo. Systemet er koblet sammen med kommunens indsatsmål og bygget op 
i faner, hvor kommunen har to felter og tilbuddets pædagogiske mål opsættes som delmål. Heri 
beskrives målet og dernæst medarbejdernes indsats, borgerens indsats samt de eventuelle 
pårørendes indsats. Der sættes evalueringsdato, hvor alle parter involveres og status på om målene 
er opfyldt. 
Socialtilsynet har fået udleveret et eksempel på en handleplan fra Avaleo. 

Systemet er i opstartsfasen og medarbejderne er kun lige påbegyndt, at skrive dagbøger vedrørende 
borgerne, og om borgernes døgnrytmer. Fremadrettet skal indsatsplanerne lægges ind i systemet, så 
der kan dokumenteres direkte på målene. 

Målene opsættes dels i samarbejde med borgere eller pårørende eller/og på baggrund af 
medarbejdernes observationer. De tages op på personalemøder og på teammøder. 

Der arbejdes med døgnrytmeplaner hvor de fleste mål er integreret. Adspurgt oplyser leder, at den 
største udfordring er, at medarbejderne arbejder med "viden på rygraden" og dermed bliver målene 
ikke synlige i arbejdet. 
Leder oplyser, at systemet er en del af en kulturændring, som skal implementeres i tilbuddet. 

Medarbejderne oplyser, at de laver statusbeskrivelse hvert halve år. Målene tager afsæt i 
medarbejderens observationer, pårørendes viden og eventuelle ønsker eller valg fra de borgere der 
kan udtrykke sig. Planen læses altid op for borgerne. 
Nogle mål er fortsatte mål fra forrige år, da de stadig kan findes relevante.
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Pårørende oplyser, at vedkommende ikke erindrer mål men synes at huske, at medarbejdere har 
snakket om, at de vil indkøbe en computer til en borger.

Socialtilsynet har ved tilsynet d. 09.10.2014, fået fremsendt en handleplan for en borger. Heraf 
fremgår der flere mål, hvoraf enkelte fremstår som værende konkrete. Der er i nogen grad tydelig 
gjort, hvilke metoder, tilbuddet vil anvende. 
Socialtilsynet fik ved regodkendelsen udleveret et eksempel på en borgers indsatsplan fra det nye 
system og ser at skabelonen kan give et sammenhængene billede af indsats, mål og metoder samt 
evaluering. Derudover en direkte kobling til indsatsmålet fra kommunen.

Socialtilsynet bedømmer, at indikatoren er opfyldt i middel grad. Som begrundelse for bedømmelsen 
ligger, at tilbuddet ikke konsekvent opstiller konkrete mål og ikke systematisk arbejder med dem 
samt dokumenterer dem. Ligeledes ligger der til grund for bedømmelse, at tilbuddet er igang med en 
implementering af et nyt system, som Socialtilsynet bedømmer, vil gavne målarbejdet og tilbuddets 
fokus på borgernes progression og udvikling. Ligeledes ligger borgernes inddragelse i målene til 
grund for bedømmelsen.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Leder giver eksempler på, en borger hvor kommunen havde som mål, at borgeren skulle have et 
socialt liv og yderligere tabe sig. Efter arbejdet med dette indsatsmål,  har borgeren lært at tage ud af 
huset med, få medarbejdere og ydermere tabt sig. 
Leder oplyser, at der forefindes §141 planer på ca halvdelen af borgeren. Resten, foreligger der 
umidddelbart ingen indsatsmål for. 

Medarbejderne oplyser, at de som oftest ser, at de visiterende kommuners mål, er affødt af 
tilbuddets pædagogiske mål. Medarbejderne udtrykker, at de ikke i høj grad har fokus på 
kommunens mål i deres arbejde. 
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Pårørende oplyser, at vedkommende ikke er "tæt" nok på i hverdagen til at huske målene for 
opholdet. Pårørende tilføjer, at familien kæmpede for at få borgeren væk fra tidligere sted der ikke 
imødekom borgerens udfordringer, og at blandt andet vægttab har været markant for tilbuddets 
indsats. Se iøvrigt leders udsagn øverst i indikatoren. 

På baggrund af ovenstående udsagn og oplysninger, bedømmes tilbuddet i middel grad, at kunne 
dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visisterende kommuner har 
opstillet for borgernes ophold. 
Til grund for bedømmelsen ligger tillige, at tilbuddets nye system understøtter dokumnetationen af 
de positive resultater, samt at kommunens indsatsmål fremgår tydeligt i planen.

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, i over middel grad, understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på 
eget liv og hverdagen i tilbuddet.
Til grund for vurderingen ligger, at tilbuddet med fordel kunne opstille flere valgmuligheder og anvende 
visualiserede resskaber for at medinddrage alle borgere og medvirke til at borgerne får ejerskab i forhold til eget liv 
og hverdag i tilbuddet. 

Se iøvrigt bedømmelsen af indikator 4 a og 4 b for uddybning af vurderingen.
Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Den Sygeplejefaglige leder oplyser, at borgerne generelt og overordnet bliver hørt respekteret og 
anerkendt. Der findes også situationer, hvor der er plads til forbedringer og hvis man var i borgernes 
sted, ville de nok ønske at få flere valgmuligheder, ikke gøre som man plejer og få mere indhold i 
hverdagen. Der lyttes til borgernes historier hvor borgeren anerkendes for deres ressourcer og 
eventuelle viden, som inddrages i borgernes helhed og oplevelsen af at være i centrum. 
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Leder oplyser, at medarbejderne altid kan forbedre, det at være opmærksom på, ikke at tale hen 
over hovedet på borgerne. 
Medarbejderen er gode til at skærme borgeren, når der skabes kontakt, så dialogen foregår med 
hensynstagen til borgernes behov for ro og tid til at blive hørt. 

Medarbejderne oplyser, at borgerne kan sige til og fra og oplyser, at borgerne er inddraget i maden, 
hvor der laves madplaner og enkelte borgere er med til at tilberede maden. Borgerne vælger selv i 
forhold til aktiviteter og bestemmer selv sengetid. 

Der afholdes ikke beboermøder, da borgerne ikke kan rumme en gruppesnak og holde fokus på for 
mange ting, men der afholdes små samtaler med borgerne.
Adspurgt til hvis medarbejderne sætter sig i borgernes sted, oplyser medarbejderne, at så ville en 
borger fravælge træning.
Det oplyses yderligere at borgeren motiveres til træning, da det er afgørende for hans 
vedligeholdelse af funktioner.

Pårørende oplyser at vedkommendes pårørende bliver anerkendt og hørt.
Anden pårørende forklarer, at medarbejderne er ekstremt tålmodige og venter på, hvad 
vedkommendes pårørende, vil sige og ligeledes handler medarbejderne på borgerens ønsker og 
behov. Desuden udtaler pårørende "som familie til borger på skipperstræde kan vi kun sige vi er 
meget imponerede over de ansattes engagement".

På baggrund af leders, medarbejderes samt pårørendes udsagn, bedømmes tilbuddet i høj grad at 
anerkende, høre og respektere borgerne.
Til grund for bedømmelse ligger, at tilbuddets leder anfægter at der er plads til forbedringer, 
samtidig med at socialtilsynet hører medarbejderne eksemplificere, hvorledes målgruppen høres i 
hverdagen. Pårørendes udsagn understøtter ligeldes dette.
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Indikator 04.b: Borgerne har 
indflydelse på beslutninger 
vedrørende sig selv og hverdagen 
i tilbuddet i overensstemmelse 
med deres ønsker og behov

3 (i middel 
grad opfyldt)

Leder oplyser, at hvis borgerne udtrykker ønsker eller behov, forsøges ønskerne og behovene at 
imødekommes. 
Desuden oplyses, at i det daglige kunne tilbuddet inddrage borgerne mere og dermed indflydelse på 
deres egen hverdag. 
Borgerne kan i større udstrækning inddrages i gøremål, ved eksempelsvis at bære mælken på 
kørestolen etc.

Medarbejderne oplyser, at indenfor for hvad der kan lade sig gøre, lyttes der til borgernes behov. 
Borgerne har indflydelse på måltider i forhold til planlægning, og tilberedelse og de kan i stor 
udstrækning få indflydelse på deres egen hverdag og ønsker til indhold. 
Borgerne må så vidt muligt selv bestemme hvad tid de selv vil i seng. Men af organisatoriske årsager 
er borgerne lagt i seng inden nattevagten møder ind. Medarbejderne oplyser, at borgerne også er 
trætte på daværende tidspunkt.

En pårørende oplyser at borger, har indflydelse på eksempelvis maden især pasta, der dermed 
serveres tit.

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i middel grad opfylder borgernes indflydelse på beslutninger 
vedrørende sig selv i tilbuddet og i overensstemmelse med deres ønsker og behov. 
Til grund for bedømmelsen, ligger ovenstående udsagn, hvor Socialtilsynet ser at tilbuddet med 
fordel, kan inddrage borgerne mere i hverdagsgøremål dels for at selvstændiggøre, men i høj grad 
også for at give ejerskab til opgaverne.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale trivsel. Tilbuddet har øget fokus på 
borgernes sundhedsfaglige behov og pleje og træning er en stor del af hverdagen. 
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Den mentale trivsel hos borgerne vurderes til stede, men Socialtilsynet bemærker at tilbuddet i højere grad kan 
have fokus på hvilke elementer, der kan have betydning for dette. 
Tilbuddet understøtter borgernes behov for trivsel ved dels at understøtte behovet for lægebesøg, kooridinering af 
aftaler, samt aftaler med terapeuter. Borgerne får sideløbende med den fysioterapeutiske træning, udarbejdet 
programmer til at understøtte og implementere træningen i hverdagen, udøvet af borgerne med hjælp fra 
medarbejderne i tilbuddet. 
Tilbuddet er beliggende i et plejecenter, hvor flere sundhedsfaglige personer er tilstede. Borgerne kan enten 
benytte ydelserne i plejecenteret eller de kan anvende lokalmiljøet. 
Tilbuddet vurderes til at håndtere borgernes udsagn om eventuel mistrivsel, på en lydhør måde, der sikrer 
fremadrettet trivsel hos borgerne. 

Se bedømmelsen af indikator 5 a, 5 b og 5 c for uddybning af vurderingen .
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Indikator 05.a: Borgerne trives i 
tilbuddet

4 (i høj grad 
opfyldt)

Ledelsen oplyser, at borgerne trives og får den hjælp og eventuel behandling, som de har brug for. 
Medarbejderne har stor opmærksomhed på små forandringer, som kan indikere, at noget er galt, 
eller at en borger har ondt. 
Leder oplyser, at en borger tidligere har udtrykt at vedkommende ikke trives på tilbuddet. 
Vedkommende følte ikke pågældende blev behandlet ordenligt og at der blev talt til vedkommende 
på en ordenlig måde. Leder oplyser, at de som tilbud arbejdede med tilgangen til denne borger og 
idag udtrykker borgeren, at h/n trives. 
Leder oplyser, at borgerne får fysisk hjælp og støtte samt snakke og omsorg, som tilsammen udgør 
trivsel hos borgeren.

En pårørende udtaler at vedkommende opfatter at alle borgere trives , der er et enkelt 
"brokkehoved",  men den pårørende mener ikke, der menes noget med det.

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i høj grad understøtter borgernes trivsel i tilbuddet. Til grund 
for bedømmelsen, ligger ovenstående udsagn, samt socialtilsynets møde med de borgere, der var til 
stede under tilsynet.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Leder oplyser, at medarbejderne deltager i lægebesøg  og den praktiserende læge kan efter behov 
tilse borgerne på tilbuddet. Der kommer en udekørende fysioterapeut på skipperstræde 2-3 gange 
om ugen og der er åbenhed i forhold til, hvor borgeren får den bedste hjælp med hensyn til at vælge 
en sundhedsfaglig person fra plejecenteret eller fra lokalområdet. 
For nogle borgere giver det bedst mening at anvende fasciliteterne på tilbuddet (på Plejecenteret) og 
for andre, giver det mening at benytte lokalsamfundets fagpersoner.

Der kommer fysioterapeut flere gange om ugen og de dage hun ikke kommer, trænes/hjælpes 
borgerne med øvelser af medarbejderne. 

Side 27 af 51

Tilbud: Skipperstræde -botilbud



Tilbuddet prioriterer at der kommer medarbejdere med til alle sundhedsydelses besøg og ved 
indlæggelse forsøger tilbuddet at tilrettelægge det således at der kommer medarbejdere på besøg 
kontinuerligt. 

I forhold til forebyggelse, bliver borgerne vejet hver 14. dag og de er ofte i kontakt med lægen, der er 
ikke et decideret årligt lægecheck.

Pårørende oplyser, at tilbuddet er gode til at passe lægebesøg.

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet understøtter borgernes adgang til sundhedsydelse i meget høj 
grad. Til grund for bedømmelsen, ligger at tilbuddet har jævnlig kontakt med relevante 
samarbejdspartnere og at de deltager i kontroltider, lægebesøg mv. 
Ydermere ligger til grund for bedømmelsen, at tilbuddet er en del af et plejecenter og derved har 
kapacitet i nærheden til at dække borgernes eventuelle behov.

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)

Leder oplyser, at tilbuddet forsøger at tilrettelægge borgernes hverdag således, at borgerne 
modtager den støtte og hjælp, de har brug for. 
Tilbuddet har mulighed for dels at borgerne træner med fagpersoner, men også at tilbuddets 
medarbejdere kan benytte fasciliteterne i form at træning i ribbe, på cykel mv. Derudover er der et 
lille træningscenter tilgængeligt, hvor fysioterapeuten tager borgerne med og medarbejderne kan 
ligeledes anvende rummet.

I forhold til kost, oplyser leder, at der ikke er hjemmel til at bestemme over borgeren, men at det er 
en interegreret del af hverdagen, at de borgere der evner og har lyst, kan deltage i valg af mad og 
tilberedning. Der er fokus på sund mad og et par af borgerne har behov for decideret speciel kost 
eller anretninger og det bliver der taget hensyn til. 
Leder oplyser, at tilbuddet fremadrettet skal have en diætist indenover, i forhold til hvilken slags 
mad, portionsstørrelse m.v..
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Medarbejderne oplyser, at borgerne modtager træning flere gange dagligt. Der tilberedes 
nogenlunde sund kost med hensynstagen til borgernes egne ønsker og valg af menu. Medarbejderne 
oplyser at borgerne godt kan lide sovs og kartofler.
Adspurgt til den mentale sundhed, oplyser medarbejderne, at tilbuddet arbejder med 
medindragelse, respekt, følelsen af at være piloten i sit eget liv samt livsglæde.

Socialtilsynet bedømmer at tilbuddet i høj grad, har fokus på forhold som har betydning for 
borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel i tilbuddet, men bemærker at tilbuddet med fordel 
kan inddrage borgerne yderligere i deres hverdag og beslutninger og derved have større fokus på 
borgernes mentale trivsel.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 06: Tilbuddet 
forebygger og håndterer 
magtanvendelser

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger magtanvendelser. Tilbuddet har ingen magtanvendelser p.t. men har 
en procedure for håndtering og efterbehandling. 

Til grund for vurderingen ligger bedømmelserne af indikator 6 a og 6 b, samt at tilbuddet løbende drøfter gråzoner i 
arbejdet med efterfølgende refleksion.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Leder oplyser, at der ikke forefindes magtanvendelser i tilbuddet og at medarbejderne er 
opmærksomme på ikke at konfliktoptrappe situationer. 
Medarbejderne forholder sig afventende til borgeren og venter til borgeren er "med", således 
undgår medarbejderne, at borgerne føler sig presset og ikke hørt med deraf mulig udadrettet 
reaktion.  
Adspurgt, oplyser leder, at der kan være udfordringer ved en spastisk borger og det at bruge sin 
viden til hvad det er medarbejderen skal sige, gøre og afvente, i forhold til at borgeren skal være klar 
til at ville samarbejde. 

Pårørende forklarer, at vedkommende aldrig har hørt eller fornemmet, at magtanvendelser kunne 
være på tale på Skipperstræde.

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i høj grad sikrer at den pædagogiske indsats, fordrer til at 
magtanvendelser undgåes. Til grund for bedømmelsen, ligger, at tilbuddets medarbejdere har fokus 
på borgernes behov for tid til refleksion, samt medarbejdernes tålmodighed.
Yderligere ser Socialtilsynet at tilbuddet med fordel vil kunne udvikle den pædagogiske praksis, ved 
løbende at tale om de udfordringer der opstår, så borgerne dermed sikres et miljø, hvor indgriben i 
selvbestemmelsesretten samt magtanvendelser undgåes.

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)

Leder oplyser at der forefindes en skriftlig magtanvendelsesprocedure. Yderligere oplyses, at på 
personalemøder drøftes de gråzoner, der eventuelt måtte forekomme og der italesættes hvilke 
overvejelser og refleksioner der er tilstede. 

Medarbejderne bekræfter at de kender til magtanvendelsesproceduren og ved hvorledes de skal 
håndtere en magtanvendelse, hvis den skulle forekomme.
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Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i meget høj grad er opmærksomme på proceduren vedrørende 
magtanvendelser. Til grund for bedømmelsen ligger, at tilbuddet har en procedure og de løbende 
drøfter gråzoner i arbejdet med efterfølgende refleksioner og drøftelser.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 07: Tilbuddet 
forebygger overgreb

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger overgreb mod borgerne. 
Tilbuddet har i en aktuel problemstilling, fået iværksat supervison til medarbejderne og er opsøgende på forhold, 
der kan være afgørende for udfaldet af overgreb. 
Herunder kan socialtilsynet nævne inddragelse af de pårørende som eksempel. 

Samtidig bemærker Socialtilsynet, at tilbuddets beredskab til forebyggelse af overgreb bør synliggøres og foldes ud, 
således at medarbejderne kan få gavn af eventuelle strategier og handlemuligheder.
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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)

Leder oplyser, at der bor en borger i tilbuddet der kan råbe og være til gene for de øvrige borgere, 
hvor det skaber en trykket stemning. Ledelsen arbejder med at aflede eller afvente, da de verbale 
udfald som oftest går over af sig selv. 

Medarbejderne oplyser, at de modtager supervision, da en borger kan være højtrøstet og til gene for 
de øvrige borgere. 
Medarbejderne oplyser, at de har et skema, hvor de registrerer, hvad der har været optakt og selve 
hændelsen og en eventuel tolkning. Det tages op på personalemødet og der skal tages kontakt til 
familiemedlemmerne for at afdække en eventuel kobling til borgernes tidligere liv, som kunne være 
af afgørende betydning for udfaldene. 

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i høj grad understøtter, at der ikke forekommer overgreb i 
tilbuddet. Til grund for bedømmelsen ligger, at medarbejderne er opsøgende på eventuelle årsager 
og årsagssammenhæng, samt at ledelsen udmelder direkte strategier i forhold til en aktuel 
problemstilling.

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

2 (i lav grad 
opfyldt)

Ledelsen oplyser at der ligger et beredskab i tilbuddets it system men er itvivl om medarbejderne 
kender til det. 

Medarbejderne oplyser at de mener de kender til et beredskab i IT systemt, men oplyser at de ikke 
har læst det.

Socialtilsynet bedømmer at tilbuddet i lav grad har et beredskab til at forebygge overgreb. Til grund 
for bedømmelsen ligger ovenstående udsagn og Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet fremadrettet 
bør introducere beredskabet for medarbejderne, således at de er bekendte med strategier og 
eventuelle handlemuligheder.
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Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Organisation og 
ledelse

3,9 En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud 
er en hensigtsmæssig organisering og en kompetent og 
ansvarlig ledelse. En ledelse, der driver tilbuddet fagligt 
og økonomisk forsvarligt, og som både sætter rammerne 
for tilbuddets strategiske udvikling og varetager den 
daglige ledelse.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet ledes kompetent, 
indeholdende ledelsesfaglig relevant uddannelse og 
erfaring. 
Ledelsen består af tværfaglighed mellem det 
pædagogiske og det sygeplejefaglige og Socialtilsynet 
vurderer, at tilbuddets målgruppe profiterer af dette. 
Ledelsen tager afsæt i en anerkendende ledelsesstil, hvor 
medarbejderne inddrages og der arbejdes med ansvar og 
delvis selvledelse.

Det er endvidere Socialtilsynets vurdering, at udfra 
interview med ledelse, medarbejdere og pårørende, at 
borgerne har tilstrækkelig kontakt med relevante 
kompetencer. Dog bemærker Socialtilsynet, at tilbuddets 
ledelse, med fordel kunne have mere fokus på den 
pædagogiske og udviklingsorienterede opgave 
vedrørende borgerne. 

- Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel kan have 
fokus på den strategiske ledelse i forhold til tilbuddets 
pædagogiske tilgang.
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Ledelsen vurderes på baggrund af de fremsendte 
dokumenter, at have grundlag for forebyggelse af 
personalegennemstrømning og lavt sygefravær og 
vurderer, at tilbuddets forebyggende tiltag, er en 
væsentlig årsag til dette. Her kan blandt andet nævnes 
medarbejdertrivselsundersøgelse, sociale 
arrangementer, medarbejderinddragelse og Aleris´ 
nærhedskoncept.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 08: Tilbuddet har en 
faglig kompetent ledelse

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen er faglig kompetent og har relevant uddannelse og erfaring med målgruppen. 
Tilbuddets ledelse vurderes til at varetage borgernes behov ved at tilrettelægge og uddelegere, eksempelvis 
arbejdsplanerne til medarbejderne, således at borgernes relationelle og fagekspertise behov opfyldes herigennem. 
Udfra tilsynet i 2014, vurderes fortsat at ledelsen på baggrund af ledelsstil, arbejder anerkendende og inkluderende 
i forhold til medarbejdernes selvledelse eller ledelse under ansvar.
Socialtilsynet vurderer ydermere at at tilbuddet kan udvikle sig yder mere i forhold til borgernes 
udviklingspotientiale og ressourcer, ved at skabe fokus på supervision i forhold til den pædagogiske praksis og 
netop borgernes udviklingspotientiale.

Socialtilsynet vurderer på baggrund af ledelses udsagn, at de faste medarbejdere er bevidste på hinandens 
forskelligheder og den samlede viden, der er i personalegruppen og  benytter hinanden til sparring. 

Socialtilsynet vurderer, at ledelsesprofilen er stærk og har fokus på borgerne i centrum og deres 
udviklingspotientiale.

Side 34 af 51

Tilbud: Skipperstræde -botilbud



Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Leder oplyser, at siden sidste tilsyn, er der ansat en sygeplejefaglig leder og der er nedskrevet, hvilke 
opgaver og ansvar og ikke mindst hvem der mest synlig tilstede på hvert af de tilbud, der er i den 
samlede organisation. 

Medarbejdere oplyser, at den nye leder ses mere, men ledelsen fortsat har meget travlt. Adspurgt 
oplyser, medarbejderne at de kunne tænke sig mere synlighed, selvom det er blevet bedre, ved 
ansættelsen af endnu en leder.

Pårørende oplyser at vedkommende ikke ser problemer med ledelsen. 

Udfra oplysningerne fra tilsynet i 2014, har leder og stedfortræder relevant uddannelsesmæssig 
baggrund og leder har været ansat siden 2012. 
"Ledelsesfokus er anerkendende ledelse, med fokus på medarbejderinddragelse. Lederen 
foretrækker at guide medarbejdere, med henblik på, at medarbejderne selv kan finde den mest 
etiske og faglige måde at arbejde på. Et eksempel er arbejdsplanerne, som medarbejderne selv har 
ændret, så de i højere grad tilgodeser borgernes behov"

På baggrund af ovenstående interviews og betragtninger, bedømmes indikatoren til i høj grad at 
være opfyldt.  
Til grund for bedømmelsen ligger, at dels medarbejdere og pårørende er tilfredse med den 
ledelsmæssige drift, men at medarbejderne fortsat ser, at tilbuddets ledelse kunne være mere synlig. 
Ydermere ligger der til grund for bedømmelsen, at det fremsendte datagrundlag for tilsynet i 2015, 
viser at tilbuddets ledelse besidder relevante uddannelser og efteruddannelse og at tilbuddets leder 
har erfaringsgrundlag indenfor målgruppen.

Indikator 08.b: Tilbuddet 3 (i middel Ledelsen oplyser, at der i de konkrete situationer aftales, hvorvidt der er behov for ekstern 
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benytter sig af ekstern faglig 
supervision eller anden form for 
sparring for ledelse og 
medarbejdere

grad opfyldt) supervision eller om man kan anvende fx faglig sparring på personalemødet, når der er behov for 
dette. Der er desuden taget kontakt til Videns- og Specialrådgivningsorganisation VISO med henblik 
på rådgivning. 
I 2013 blev der givet ekstern supervision. 

Medarbejderne fortæller, at de har har fået supervision 2 gange; dels om det interne samarbejde 
dels omkring en konkret borger. Adspurgt, oplyser medarbejderne ikke at have et umiddelbart behov 
for fast supervision. 

Socialtilsynet bedømmer udfra interviews med ledelse og medarbejdere, at tilbuddet i middel grad 
benytter sig af eksterne faglig supervision. 
Til grund for bedømmelsen, ligger at tilbuddets medarbejdere sparrer med hinanden og med 
ledelsen, men ikke modtager ekstern supervision lige p.t.
På baggrund af oplysninger fra ledelsen, har medarbejderne modtaget ekstern supervision i en 
konkret sag tidligere og oplyser at medarbejderne får ekstern faglig supervision efter behov.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 09: Tilbuddets daglige 
drift varetages kompetent

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent.  
I vurderingen er der lagt vægt på bedømmelserne i indikator 9a, 9b og 9c , hvor det blandt andet bedømmes at 
borgerne har kontakt til relevante kompetencer, herunder et sundhedsfagligt fokus men at tilbuddet med fordel 
kan have yderligere fokus på det pædagogisk udviklingsorienterede fokus hos borgerne.
Endvidere i vurderingen, er der lagt vægt på at personalegennemstrømningen og sygefraværet ikke er højere end 
på sammenlignelige tilbud og at ledelsen har udarbejdet flere tiltag til forebyggelse af ovenstående.
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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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Medarbejderne oplyser, at der er mulighed for at tilrettelægge tiden, så de har mulighed for at 
tilgodese borgernes behov. Eksempelvis er der social og sundhedsassistenter i hver weekend og en 
aften om ugen, kan en ergoterapeut tilbyde træning. 
Det oplyses at borgerne får træning af fysioterapeuter, og udfra et tilrettelagt program, udfører de 
øvrige medarbejdere træning med borgerne op til flere gange dagligt, dette med henblik på 
vedligeholdelse af borgernes færdigheder og fysiske tilstand. 

Udfra interviewet i 2014, oplyser leder at normering som udgangspunkt er 3 medarbejdere til 6 
borgere. Der er etableret tværfaglige teams, bestående af ergoterapeuterer, social- og 
sundhedshjælpere og pædagoger. Ligeledes blev der oplyst, at tilbuddet benytter vikarer ved 
uddannelse og kurser.

Under Socialtilsynets besøg observerede Socialtilsynet, at der var fokus og opmærksomhed på en 
borgers tilstand i forhold til at gennemføre et interview.
Desuden observerede socialtilsynet at ved interview med medarbejderne, synes et sundhedsfagligt 
og træningsorienteret fokus på borgerne, hvor det mere pædagogiske og udviklingsorienterede fokus 
ikke var at bemærke ligeså tydeligt. 

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i middel grad tilbyder borgerne og deres behov, kontakt til 
personale med relevante kompetencer.
Til grund for bedømmelsen ligger, at tilbuddets sundhedsfaglige fokus i høj grad spiller en afgørende 
betydning i mødet med borgeren, hvor socialtilsynet finder det relevant, ligeledes at have fokus på 
det pædagogigske og udviklingsorienterede fokus.

Indikator 09.b: 
Personalegennemstrømningen 

5 (i meget 
høj grad 

Udfra de fremsendte dokumenter, er en medarbejder opsagt og fratrådt i 2014 og en ny 
medarbejder er ansat. 
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på tilbuddet er ikke på højere 
niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser

opfyldt) Derudover er en fleksmedarbejder ansat. 

I det fremsendte materiale, redegøres for hvilke tiltag og strategier, tilbuddet har fokus på, for at 
forebygge, blandt andet, en større personalegennemstrømning. Eksempelvis udarbejdes der årligt en 
medarbejdertrivselsundersøgelse, hvor der udarbejdes en handleplan i fælleskab med ledelsen. 
Derudover afholdes flere sociale arrangementer, medarbejderne inddrages i blandt andet 
udarbejdelsen af arbejdsplanen og der forsøges i høj grad at imødekomme medarbejdernes ønsker 
om ferie, afspadsering og øvrige fridage.

Socialtilsynet bedømmer, at personalegennemstrømningen ikke er højere end på sammenlignlige 
tilbud.
Til grund for bedømmelsen, ligger de fremsendte dokumenter der dels dokumenterer en lav 
gennemstrømning, men ligeledes inspireres af det ledelsesmæssige fokus på forebyggelsen af 
personalegennemstrømningen.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Ledelsen oplyser, at på tværs i hele Aleris, arbejdes der med nærværsprincippet, hvor der arbejdes 
med forskellige aktiviteter og nærvær. Heri kan nævnes Teamspirit, stolthed og arbejdsglæde og hvad 
der skal gøres, for at understøtte ovenstående elementer. 

Ledelsen oplyser, at en medarbejder er planlægger og har god fornemmelse for, hvornår en 
medarbejder har behov for en fridag. 

I de fremsendte dokumenter oplyses, at tilbuddet udarbejder en trivselsundersøgelse hvert år, hvor 
resultatet i fællesskab med ledelsen, udarbejdes en handleplan. Dette er et blandt flere tiltag til 
trivsel og forebyggelse af sygefravær.
Der oplyses, at der afholdes flere sociale arrangementer og at der er tæt opfølgning fra ledelse 
gennem fraværssamtaler, når det findes relevant. 
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På tilbudsportalen fremgår det at den samlede tilbuds sygefravær er registreret med et absolut tal på 
7,4, hvilket i forhold til ansatte medarbejdere, er laverer end på sammenlignlige tilbud.

På tilsynet i 2014, oplyste leder om et et gennemsnitligt fravær på 3 %

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i meget høj grad opfylder indikatoren. I bedømmelsen ligger 
ovenstående dokumenter til grund for bedømmelsen.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Kompetencer 3 Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets 
medarbejdere har de kompetencer, det vil sige 
uddannelse, erfaring og viden, der er nødvendig i forhold 
til tilbuddets målsætninger og målgruppe, set i forhold til 
de metoder og tilgange tilbuddet anvender samt 
borgernes aktuelle behov.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en erfaren 
medarbejdergruppe, som har relevant uddannelse og 
kompetencer i forhold til målgruppen. Tilbuddet arbejder 
ud fra en bred men klar målgruppebeskrivelse. 
Tilbuddet arbejder med medindragelse af borgerne og 
har en anerkendende tilgang, hvor der drages omsorg for 
borgerne ud fra deres ønsker og behov. Borgerne 
tilbydes ydermere kompenserende træning iform af dels 
fysioterapeutisk og ergoterapeutisk træning samt 
træning af fysiologiske problemstillinger. Tilbuddets fokus 

-Socialtilsynet ser, at tilbuddet med fordel kan 
synligggøre den pædagogigske referenceramme samt 
implementere metoder herunder.
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er på borgernes vedligeholdelse af færdigheder og 
funktionaliteter, hvor Socialtilsynet, ser at tilbuddet med 
fordel kan vægte det pædagogiske fundament herunder 
relevante metoder yderligere.
Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet fremadrettet vil 
have brug for fokus på udvikling af kompetencer til at 
varetage borgernes progression og udvikling af egne 
kompetencer. I denne forbindelse bemærker 
Socialtilsynet, at tilbuddet vil have fremadrettet brug for 
fokus på redskaber og metoder, der kan understøtte 
borgernes udfordringer eller begrænsninger ogde 
tilstedeværende neuropædagogiske kompetencer kan 
tydeligere foldes ud og implementeres i praksis.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer 

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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere samlet set har relevant uddannelse og her kan nævnes en 
sammensat gruppe af pædagoger, Sosuhjælpere, ergoterapeuter samt en seksualvejleder. Medarbejderne har 
erfaring med målgruppen og modsvarer borgernes behov for den sundhedsfaglige tilgang og omsorg i tilbuddet. 
Samtidig bemærker Socialtilsynet, at tilbuddet kan tilføre kompetencer til at have fokus på borgernes progression 
og udvikling. 

I vurderingen er der lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at borgerne ikke har fastlagte aktiviteter eller opgaver 
, der understøtter deres udvikling eller behov for kontinuitet og forudsigelighed i hverdagen. 
Socialtilsynet bemærker ligeledes, at borgerne ikke introduceres for it understøttende kommunikation eller som 
redskab i deres strukturpædagogiske og kommunikationspædagogisk tilgang. 

Se bedømmelsen i indikator 10a og 10b for uddybning af vurderingen.
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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)

På baggrund af indhentede kompetencer vedrørende medarbejdergruppen, vurderes det, at 
tilbuddet i overvejende grad, er repræsenteret med relevante kompetencer indenfor målgruppen. 

Af tilbudsportalen fremgår det, at ud af 11 medarbejdere , er tre uddannede pædagoger, tre er social 
og sundhedsassistenter og og tre er social og sundhedshjælpere og to er terapeuter.  
I det fremsendte dokument vedrørende medarbejdernes kompetencer, fremgår det at 
de faste medarbejdere består af 3 pædagoger, hvoraf den ene er også er uddannet social og 
sundhedsassistent, 3 Sosu hjælpere, 2 ergoterapeuter, og en pædagogisk assistent. 4 medarbejdere 
har kursus i neuropædagogik og to medarbejdere har et diplom modul i neuropædagogik.
Samlet set besidder personalegruppen en bred erfaring og viden omkring målgruppen

Tilbuddet benytter sig overordnet af en aktiverende, rehabiliterende og kompenserende tilgang og 
ledelsen oplyser, at medarbejderene  løbende er på uddannelse og kurser indenfor relevante 
tilgange og metoder. 
Målgruppen har somatiske plejebehov og medarbejderne har kompetencer til at varetage dette 
behov. 
Socialtilsynet ser at tilbuddets medarbejdere i mindre grad har fokus på borgernes udvikling og 
progression, hvilket afspejles i tilgange og metoder. 
Socialtilsynet bedømmer ud fra interview med ledelse og medarbejdere, at tilbuddet med fordel vil 
kunne udvikle deres pædagogiske miljø, hvor tilgange og metoder implementeres. 

Socialtilsynet bedømmer med udgangspunkt i ovenstående, at indikatoren er opfyldt i middel grad.
Indikator 10.b: Det er afspejlet i 
medarbejdernes samspil med 
borgerne, at medarbejderne har 

3 (i middel 
grad opfyldt)

Under tilsynsbesøget var der mulighed for at observere samspillet mellem medarbejdere og borgere 
i fællesstuen. Samspillet blev synliggjort ved en omsorgsfuld og anerkendene tilgang til borgerne. 
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relevante kompetencer Under interviewet med medarbejderne, oplyste medarbejderne, at borgerne har udfordringer med 
deres hukommelse, adspurgt til metoder og eventuelle visualiseringer af aktiviteter, oplyser 
medarbejderne at borgerne ikke kan anvende lignende metoder eller redskaber.
Socialtilsynet observerede ingen efterfølgende reflektion og bedømmer, at tilbuddet i middel grad 
afspejler relevante kompetencer i forhold til samspillet mellem borger og medarbejder. 

Til grund for bedømmelsen ligger ligeledes, ud fra interview med ledelse og medarbejdere, at det 
sundhedsfaglige fokus i høj grad er det fokus borgerne mødes med. Herunder at borgerne får 
omsorg, og vedligeholdelsestræning. Socialtilsynet bedømmer ud fra ovenstående, at borgerne ville 
kunne profitere, at et mere nuanceret pædagogiks fokus med borgernes udviklingspotientiale i fokus.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Økonomi 2,5 Det er afgørende, at tilbuddene har en bæredygtig 
økonomi, da det har store
konsekvenser for beboerne i døgntilbud, hvis tilbuddet 
må lukke af økonomiske
grunde, fordi det kan betyde, at borgerne må flytte. 
Samtidig er det afgørende, at
tilbuddet har økonomiske forudsætninger for 
fortløbende at kunne udvikle sig, og at
der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og den 
fastsatte takst. Det skal derfor
sikres, at der stilles relevante krav til tilbuddets økonomi, 
herunder med hensyn til
gennemsigtighed i økonomien.

.
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Socialtilsynet vurderer, at økonomien er gennemskuelig 
og bæredygtig med budget, der tilgodeser borgernes 
behov for medarbejder normering og aktiviteter for 
borgerne.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 11: Tilbuddet er 
økonomisk bæredygtigt

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)

Indikatoren bedømmes som opfyldt i meget lav grad da der ikke er grundlag at bedømme på, da 
Skipperstræde 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)

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..

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi 

Kriterium 12: Tilbuddets 
økonomi giver mulighed for den 

Socialtilsynet vurderer, at Skipperstrædes budget tilgodeser borgernes behov, herunder normering, aktiviteter samt 
ferierejser, hvor eksakt beløb dog ikke fremgår af budget. 
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fornødne kvalitet i tilbuddet i 
forhold til prisen og tilbuddets 
målgruppe

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)

Indikatoren bedømmes som opfyldt i høj grad da der er afsat midler til borgernes behov.
Skipperstræde har i fremsendt budget 2015 afsat midler til knap 11 årsværk på medarbejdersiden, 
hvilket matcher aktuelle ansættelser, der vurderes til at afspejle målgruppens behov for normering. 
Ligeledes er afsat 50.000 kr. til borger aktiviteter. 
Der er ikke umiddelbart afsat midler af til kompetence udvikling i Skipperstrædes 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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi i høj grad er gennemskuelig.

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 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 3 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fysiske rammer -Socialtilsynet anerkender, at tilbuddet handler på 
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der understøtter målgruppens behov for egne boliger og 
for fællesrum, hvor de sociale relationer kan udvikles.
Tilbuddet ligger i samme bygning som et plejecenter, 
hvor borgerne kan benytte forskellige aktiviteter og 
teraputiske og træningsmæssige fasciliteter. 
Socialtilsynet vurderer samlet set, at tilbuddet har de 
fysiske rammer, som målgruppen profiterer af og hvor 
borgerne kan anvende fasciliteter, kort gåafstand til 
indkøbsmuligheder og skøn natur, efter egne behov og 
ud fra deres formåen. 

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddets fysiske rammer 
tilgodeser borgernes behov og ledelse og medarbejdere 
er aktører på de forhold i de fysiske rammer, der skaber 
udfordringer for borgerne.

medarbejdernes ønske om at nedbryde de dørtrin, der 
hindrer borgerne i at passere.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer 

Kriterium 14: Tilbuddets fysiske 
rammer understøtter borgernes 
udvikling og trivsel

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fysiske rammer samlet set, understøtter borgernes udvikling og trivsel.
Til grund for vurderingen ligger, at Socialtilsynet har bedømt, at boligerne er tidssvarende og består af køkken, stue, 
soveværelse og badeværelse. Lejlighederne ligger på en overdækket flisebelagt gang med indgang til en 
mellemgang og en fællesstue med åbent køkken. Der er endvidere udgang til egen have. 
Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet har udfordringer med en dør der skal holdes lukket og hvor borgerne ikke selv 
er i stand til at åbne den, samt udfordringer med for høje trin, som derved kan hindre bevægelsesfriheden for 
borgere i kørestol eller andre hjælpemidler. 
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets adgang til aktiviteterne på plejecenteret, er fordelagtige for de borgerne der 
benytter det, samt at borgernes fysiologiske behov tilgodeses, ved at kapaciteten er til rådighed i nærmiljøet.
Dog bemærker Socialtilsynet, at tilbuddets fællesstue kan gøres mere hjemlig. 
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Socialtilsynet anerkender tilbuddets igangværende proces vedrørende at udnytte gangareal til aktivitets og stimuli 
rum og vurderer, at borgerne vil få glæde af dette.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer 

Indikator 14.a: Borgerne trives 
med de fysiske rammer

3 (i middel 
grad opfyldt)

Adspurgt til borgernes trivsel i de fysiske rammer, oplyser medarbejderne at borgerne umiddelbart 
trives. Dog er der flere steder høje dørtrin, hvor borgerne i kørestole, ikke selv kan komme over. 
Medarbejderne oplyser desuden, at fødevarestyrelsen har givet tilbuddet påbud om, at en dør til 
køkkenent skal holdes lukket, medarbejderne oplyser, at det hindrer borgernes bevægelsesfrihed, da 
borgerne i kørestole ikke selvstændigt kan åbne døren. 

Medarbejderne oplyser derudover, at borgerne trives i deres lejligheder. 

En pårørende oplever at borger er glad for sin lejlighed. Den pårørende udtaler, at terassen ikke er så 
god, da der er et dørtrin, men den pårørende vil ikke afvise at dette er en hindring for borgeren. 
Borgeren efterspørger ikke at kunne komme selvstændigt udenfor.

Socialtilsynet bedømmer at borgerne trives i de fysiske rammer i middel grad. 
Til grund for bedømmelsen, ligger at borgerne trives i deres lejligheder men at der er flere faktorer, 
der gør sig gældende, udfra medarbejdernes og pårørendes udsagn, som bevirker en mindre trivsel 
hos nogle borgere, se ovenstående eksempler.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Ledelsen oplyser, at borgerne har mange hjælpemidler og at der mangler opbevaringsplads. 
Derudover har fødevarestyrelsens påbud, givet borgerne flere udfordringer, i forhold til selvstændigt 
at kunne færdes, da de ikke selv er i stand til at åbne omtalt (indikator 3a) dør ved den nuværende 
mekanisme.
Ledelsen oplyser, at de arbejder på at finde en bedre løsning på problemet med døren.  
Yderligere oplyser ledelsen, at i en mellemgang, er ledelsen igang med en proces i forhold til at 
udnytte det fysiske rum. Ledelsen indtænker et sanseinspireret rum, hvor borgerne kan stimuleres til 
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små aktiviteter. 

Medarbejderne udtrykker, at en borger kan have gavn af at have et åbent køkken, således at 
vedkommende, på bedre vis, ville kunne gå ud med sin kaffekop i køkkenet. Medarbejderne oplyser, 
at det er et umiddelbart ønske, men som borgeren ikke selv har udtrykt. 
Medarbejderne oplyser at der flere steder er for høje dørtrin, hvorfor borgerne har svært ved 
selvstændigt at komme ind og ud af de pågældende trin. Medarbejderne oplyser desuden at 
ledelsen er opmærksom på det og igang med at indtænke en løsning på dette. 

En borger oplyser at pågældende er tilfreds med sin lejlighed og med tilbuddet.  

En pårørende har ikke oplevet at de fysiske rammer, ikke tilgodese borgeren.

Socialtilsynet fik af ledelsen oplyst ved rundvisningen, at der tidligere havde været en udfordring 
med at borgerne skulle rejse sig fra sofaen. Dette var løst ved at sofaen var stablet op med klodser, 
således at borgernes kropsvægt, ikke er afgørende for medarbejdernes forflytning af borgerne. 

Socialtilsynet bedømmer, at de fysiske rammer og fasciliteter i middel grad, imødekommer borgernes 
særlige behov. Til grund for bedømmelsen ligger, at tilbuddets ledelse er igang med etableringen af 
et mere funktionelt gangareal, som kan understøtte borgernes behov for sansemæssige aktiviteter. 
Ydermere ligger der til grund for bedømmelsen, at der er flere tidligere nævnte faktorer, der gør sig 
gældende i borgernes udfordringer med de fysiske rum. Herunder kan blandt andet nævnes for høje 
dørtrin.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Medarbejderne oplyser, at borgerne ikke er indraget i indkøb til fællesarealerne, men at borgerne er 
deltagende i eksempelvis indkøb af blomster til fællesstuen. Medarbejderne oplyser, at borgernes 
lejligheder er indrettet personligt, eventuelt med hjælp fra medarbejdere og i høj grad i samarbejde 
med pårørende.
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Medarbejderne oplyser, at borgernes tidligere liv, inddrages i processen og der tages udgangspunkt i 
historikken, således at borgernes lejligheder afspejler deres tidligere liv, så meget som muligt.

Socialtilsynet observerede ved rundvisningen, at borgernes lejlighed afspejler borgernes 
aldersgruppe og er præget af fotos og møbler der afspejler borgernes tidligere liv. 
Fællesstuen er sporadisk indrettet og uden personligt præg, bortset fra nogle hjemmemalede sten, 
der står til pynt. 

Socialtilsynet bedømmer at de fysiske rammer i middel grad afspejler, at tilbuddet er borgernes 
hjem. Til grund for bedømmelsen, ligger at borgernes lejligheder i høj grad bærer et hjemligt og 
personligt præg, hvor medarbejdernes udsagn om livshistorien og dens betydning for indretningen, 
har betydning, ligesom de pårørende har. 
Socialtilsynet har yderligere lagt til grund for bedømmelsen, at borgernes fællesarealer i nogen grad 
fremstår upersonlige og institutionelle.
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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

10,00 7,40

Takster
Tilbudstype: ABL § 105, stk. 2.
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Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md.

Niveau 2 2.960,00

0,00

0,00
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