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Læsevejledning
Tilsynsrapportens indhold

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne 
kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. En del 
af oplysningerne er hentet fra Tilbudsportalen, hvor tilbuddet selv har indberettet bl.a. stamoplysninger.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv 
temaer fra Kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde 
mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet været administrativt 
og ikke indeholde et konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten hvorvidt der har været et fysisk 
tilsynsbesøg, hvor henne og hvorvidt de var anmeldt eller uanmeldt.

Efter endt høringsperiode vil udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten blive publiceret på Tilbudsportalen. Det drejer 
sig om den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår.

Kvalitetsmodellen

Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om 
socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt 
for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet.

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, stk. 2, i lov om 
socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål 
for indsatsen i
tilbuddene. For hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, 
som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis.

Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under 
hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets 
samlede vurdering af, om tilbuddet har den fornøden kvalitet. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i 
kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet.

Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om
betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer 
og kriterier bedømmes ved henholdsvis godkendelse og det driftsorienterede tilsyn.

Temaer
-    Uddannelse og beskæftigelse
-    Selvstændighed og relationer
-    Målgruppe, metoder og resultater
-    Sundhed og Trivsel
-    Organisation og ledelse
-    Kompetencer
-    Fysiske rammer

I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau 
angivet ud fra følgende skala:

5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, 
inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer.
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Stamoplysninger om tilbuddet
Tilbuddets navn Bo- og værestedet Hjørnet

Hovedadresse Spodsbjergvej 201
5900 Rudkøbing

Kontaktoplysninger Tlf: 63516360
E-mail: soolso@langelandkommune.dk
Hjemmeside: www.langelandkommune.dk

Tilbudsleder Ole Sørensen

CVR nr.

Virksomhedstype Offentlig

Tilbudstyper § 104 (aktivitets- og samværstilbud)

§ 107 (midlertidigt botilbud til voksne)

§ 108 (almindeligt længerevarende botilbud til voksne)

ABL § 105, stk. 1 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig)

Målgrupper 18 til 65 år (opmærksomhedsforstyrrelse)

18 til 65 år (omsorgssvigt, andet socialt problem)

18 til 65 år (tilknytningsforstyrrelse)

18 til 65 år (alkoholmisbrug, misbrug af andre rusmidler, stofmisbrug)

18 til 65 år (angst)

18 til 65 år (forandret virkelighedsopfattelse)

18 til 65 år (depression)

18 til 65 år (personlighedsforstyrrelse)

Pladser i alt 39

Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper

Akutboliger
 

2 midlertidigt botilbud 
til voksne (§ 107), 

Bofællesskab § 108 Spodsbjergvej 201
5900 Rudkøbing

5 almindeligt 
længerevarende 
botilbud til voksne (§ 
108), 

Boliger med støtte § 
85  

9 almen ældrebolig/
handicapvenlig bolig 
(ABL § 105, stk. 1), 

Værested
 

34 aktivitets- og 
samværstilbud (§ 
104), 

Pladser på afdelinger 50
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

I forbindelse med driftsorienteret tilsyn har Socialtilsyn Syd vurderet, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, jf. 
lov om socialtilsyn § 6.

Særligt fokus i tilsynet

Socialtilsynet har, ved det anmeldte tilsynsbesøg d.26 februar 2018, haft helt eller delvist fokus på følgende temaer:

Tema 3: Målgrupper metoder og resultater
Tema 4: Sundhed og trivsel
Tema 5 Organisation og ledelse – Kriterium 9
Tema 6: Kompetencer

Dele af teksten under disse temaer - herunder kriterier og indikatorer - er udarbejdet på baggrund af dette 
tilsynsbesøg. 

Vedrørende
Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse
Tema 2: Selvstændighed og relationer
Tema 7: Fysiske rammer

- er indholdet i temaer, kriterier og indikatorer overført fra seneste tilsynsrapport på baggrund af tilsynsbesøg 13 
september 017, da tilsynet d 26 februar  2018 ikke har givet anledning til ændringer vedrørende disse temaer.

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført 04-04-2018

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Syd

Tilsynskonsulenter Helle Jakobsen (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 26-02-18: Spodsbjergvej 201, 5900 Rudkøbing (Anmeldt)

Opmærksomhedspunkter

Tilbuddet bør sikre at alle magtanvendelser behandles korrekt, både i forhold til intern og ekstern indberetning og 
efterfølgende sagsbehandling.
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      Vurdering af temaet 
Uddannelse og beskæftigelse

Temavurdering

Uddannelse og beskæftigelse

Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang  
inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og/eller beskæftigelse er et væsentligt 
aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er 
for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger 
stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden 
og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne. Uddannelse og 
beskæftigelse omfatter såvel ordinær grundskole, uddannelse og beskæftigelse som 
forskellige former for særlige grundskole-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud 
eller samværs- og aktivitetstilbud. For børn under den skolepligtige alder er 
dagtilbud et væsentligt element i forhold til barnets udvikling og læring.
Det er desuden vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er 
nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller 
beskæftigelse opnås.

Vurdering af tema

Socialtilsyn Syd vurderer at tilbuddet, med udgangspunkt i de mål der er for den enkelte borger og under hensyn til 
borgernes behov og forudsætninger, særligt på de sociale og relationelle områder, stimulerer og fastholder 
borgerens udvikling og læring. 
Dette gøres for de fleste borgeres vedkommende ikke med henblik på at understøtte parathed og mulighederne for 
beskæftigelse eller uddannelse, men primært for at forebygge deres potentielle sociale isolation.

Det vurderes at tilbuddet forpligter sig på de samarbejdsrelationer der er nødvendige, for at understøtte, at målene 
for borgernes beskæftigelse eller uddannelse opnås.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium
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Samlet vurderer socialtilsynet, at tilbuddet støtter borgerene i at udnytte deres potentiale i forhold til skolegang, 
uddannelse og beskæftigelse. 

Det vurderes, at tilbuddets fokus for aktivitets og samværstilbuddet primært er at borgerne skal undgå social 
isolation gennem deltagelse i planlagte og spontane aktiviteter. 

Det vurderes, at tilbuddet understøtter muligheden for at  borgerne kan deltage i aktiviteter uden for tilbuddets § 
104 tilbud fx. ved at motivere borgerne til at deltage eller understøtte at de kommer op og afsted. jf. observationer 
på tilsynsdagen. 

Det konstateres at en borger oplyser, at der opstilles mål for deltagelse i det interne dagtibud. Dette bekræftes af 
leder. 
Det vurderes dog samtidig at tilbuddet ikke i botilbuddet, opstiller konkrete individuelle mål der understøtter 
borgernes deltagelse i aktivitets og samværstilbud.

Indikator 01.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til 
at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og 
aktivitetstilbud, og der følges op herpå.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. 

I bedømmelsen lægges vægt på udtalelser fra leder som oplyser at der opstilles særskilte mål og delmål i 
forbindelse med borgernes visitation til § 104 tilbuddet, som drives i og af tilbuddet. 

Der lægges også vægt på udtalelser fra leder, medarbejdere og fremsendt dokumentation vedr. afholdte aktiviteter i 
tilbuddet, som varierer fra fastlagte aktiviteter ca 8½ timer ugl. til spontant aktiviteter så som samtaler og gåture 
samt hygge med spil og lign. 

Af det fremsendte dokumentation ses at Aktivitets og samværstilbuddet har åbent alle ugens dage fra kl 0800 til kl 
2200. Borgerne kan således modtage støtte i dette tidsrum når der er medarbejdere som er tilstede i 
fællesområderne. 

Endvidere lægges vægt på at borgerne i tilbuddet samlet set udtrykker stor tilfredshed med aktivitets og støtte 
niveauet i aktivitets og samværstilbuddet. Dette er gældende både for interne og eksterne brugere af tilbuddet. 

Endeligt lægges vægt på at tilbuddet ikke opstiller konkrete individuelle mål der understøtter borgernes deltagelse i 
aktivitets og samværstilbud, men at tilbuddets medarbejdere i deres tilgang og metoder ud fra tilbuddets 
målsætning søger at motivere borgerne til deltagelse i dagens aktiviteter. jf. observationer på tilsynsdagen  samt 
oplysninger fra medarbejder.

Indikator 01.b Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller 
samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller 
grundskoletilbud.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.b

Indikatoren bedømmes til i  grad at være opfyldt.

I bedømmelsen af indikatoren er der lagt vægt på, at leder oplyser, at alle tilbuddets borgere kan benytte § 104 
tilbuddet. Det er forskelligt hvad den enkelte borger foretager sig i tilbuddet. 
Nogle borgere er sammen omkring eks. kortspil, ture ud af huset eller gåture. Ture ud af huset er som regel 
medarbejder støttede, dog tager nogen af borgerene på ture uden medarbejderstøtte i tilbuddets bus. 
Alle borgere kan modtage støtte til socialt samvær i § 104 tilbuddet jf. oplysninger fra medarbejderne. 

Der lægges også vægt på oplysninger fra borgerne om at ugeprogrammet med de fastlagte aktiviteter som oftest 
overholdes og at de deltager både i de planlagte og spontane aktiviteter, når de ønsker det.
Dette gør sig dog ikke gældende for det kreative hjørne som ikke har været "åbent" siden en specifik medarbejder 
er stoppet.
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Der lægges også vægt på oplysninger fra leder som oplyser at de fleste borgerer er visiteret til tilbuddet for at 
forebygge social isolation og ensomhed, dog har enkelte borgere merer specifikke mål- fx. ADL træning i køkkenet. 
Dette bekræftes af borgerne som oplyser at det sociale samvær i tilbuddet har meget stor betydning for borgerns 
deltagelse og fremmøde i tilbuddet.

Indikator 01.c Udgået fra d. 1 januar 2017.

8

Tilsynsrapport



      Vurdering af temaet 
Selvstændighed og relationer

Temavurdering

Selvstændighed og relationer

Et centralt mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad 
som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i 
overensstemmelse med egne ønsker og behov.
Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for 
personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, herunder at 
tilbuddet understøtter børnene og/eller de unge i at deltage i fritidsaktiviteter. Det er 
vigtigt, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de kompetencer, som dette 
kræver, og opnår færdigheder, der kan lette den daglige tilværelse, forbedre 
borgernes livskvalitet og fremme de enkelte borgeres mulighed for så vidt muligt at 
kunne klare sig selv. For børn og/eller de unge gælder det, at tilbuddet forbereder 
dem til et selvstændigt voksenliv.
Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod disse mål, og at 
det afspejles i tilbuddets åbenhed mod samt involvering i og af det omkringliggende 
lokal- og civilsamfund. 
Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet 
understøtter borgerne i deres relationer til familie og øvrige netværk. For børn og 
unge er det væsentligt, at tilbuddet har opmærksomhed på at understøtte gode 
relationer til eventuelle søskende og til venner. Det er desuden centralt, at børnene 
og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv 
betydning for deres liv.

Vurdering af tema

Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet har fokus på at udvikle borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. 
Der arbejdes med begge områder generelt i tilbuddet - som en del af dagligdagen. 

Det vurderes at tilbuddet støtter alle borgerne i at arbejde med  udviklingen af selvstændighed og  sociale relationer 
og med specifikke indsatser ved de borgere, hvor det er en del af den kommunale bestilling.

Socialtilsyn syd vurderer desuden, at det for flere af borgerne gælder, at deres primære sociale kontaktflade 
udgøres af medarbejderne og de øvrige borgere i tilbuddet. 
I forhold til selvstændighed vurderes det, at tilbuddet støtter borgerne i at tilegne sig færdigheder som kan 
understøtte selvstændig livsførelse, i det omfang borgerne ønsker  og evner at arbejde med det.

Gennemsnitlig vurdering 3,7

Udviklingspunkter

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet, i arbejdet med re-visiation af borgerne, er opmærksomme på at beskrive 
borgernes behov for individuel  støtte til sociale aktiviteter uden for døgntilbuddet.

Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes kompetencer  til at indgå i sociale relationer og opnå 
selvstændighed

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet har fokus på at arbejde på at udvikle borgernes sociale kompetencer og 
selvstændighed. Der opstilles dog ikke konsekvent mål for dette arbejde, hverken i bestilling eller pædagogisk 
handleplan. 

Det vurderes også, at hverdagen i tilbuddet er præget af, at borgerne på mange forskellige måder tilbydes socialt 
samvær og dermed mulighed for at udvikle kompetencer på dette område. 

Samlet set vurderes det at tilbuddet støtter borgerne i at udvikle sociale kompetencer, men også at dette arbejde 
primært foregår i "eget hus" og at borgerne kun i lille grad deltager i det almindelige samfunds- og foreningsliv. Det 
vurderes, at borgernes visitationsgrundlag har betydning for borgernes deltagelse i et socialt liv udenfor tilbuddet. 

Det vurderes endvidere, at borgernes mulighed for udvikling af selvstændighed, rammesættes af borgerens 
indskrivningsgrundlag og psykiske habitus. Dvs. de borgere som har udviklingspotentiale løbende udfordres til at 
tage øget ejerskab i eget liv, mens de borgerer som fremadrettet har et uforandret støtte behov søges vedligeholdt i 
deres færdigheder. 

Socialtilsyn Syd vurderer desuden, at tilbuddet støtter borgerne i at opretholde eller reetablere kontakt til deres 
pårørende. Det vurderes også, at dette kan være en vanskelig opgave på grund af målgruppens vanskeligheder og 
deres historik med familie og netværk.

Indikator 02.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til 
at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og 
leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.a

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.

I bedømmelsen lægges vægt på at tilbuddet ikke for alle og hver enkelt borger, har formuleret og opstillet konkrete, 
individuelle mål for ,at understøtte udviklingen af sociale kompetencer. jf. oplysninger fra medarbejdere og ledelse 
samt borgere.

I bedømmelsen er der også lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at der tages udgangspunkt i bestillingen når 
og hvis de sociale mål skal formuleres i den pædagogiske handleplan. Mange af borgerne har sociale mål i form af 
mål om at bryde social isolation.

Der lægges dog vægt på at det pædagogiske arbejde i tilbuddet altid søger at understøtte de spontant opståede og 
faciliterede  sociale relationer og fællesskaber borgerne indgår i. 

Der lægges også vægt på at tilbuddet har gennemført en "værdi-dag" med fokus på at skabe en platform for 
borgere, medarbejdere og brugere af tilbuddet,  samt udvikle et fælles sprog, bla. til gavn for fastholdelse og 
udvikling af sociale kompetencer blandt tilbuddets borgere. 

Tilbuddets værdier er: respekt, åbenhed, nærvær, tillid, udvikling og værdsættelse. jf. oplysninger fra borgere og 
ledelse.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelsen oplyser, at arbejdet med borgernes sociale kompetencer for nogen 
har karakter af vedligeholdelse af de kompetencer de har, og motivation til  at deltage i samvær. Denne udtalelse 
understøttes af oplysninger fra borgerinterviews. 

Der lægges i bedømmelsen også vægt på, at borgernes  mulighed for at levet et så selvstændigt liv så muligt, i 
nogen grad beskrives og målsættes via borgerens visitation til tilbuddet, jf. oplysninger fra ledelse og medarbejdere.

Endeligt lægges i bedømmelsen vægt på at tilbuddets organisering af arbejdet omkring den enkelte borgers 
udvikling af selvstændighed altid, målsat eller ikke, tager udgangspunkt i at den enkelte borgers 
udviklingspotentiale og individuelle behov for støtte. jf. udtalelser fra  Ledelsen.

I høringsvar af 22 september 2017 oplyses endvidere at temadagen udmundende i et fælles værdisæt: 
engagement, respekt, empati og loyalitet.
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Indikator 02.b Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. 

I bedømmelsen af indikatoren er der lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at det er meget begrænset hvor 
meget  borgerne deltager i forenings- og fritidsliv uden for tilbuddet. Dette er primært pga. borgeren støttebehov i 
sådanne situationer, som ikke er en del af den visiterede indsats tilbuddet almindeligvis yder til borgerer indskrevet 
jf. Servicelovens § 85. 
Dog er enkelte borgere visiteret til ekstra støtte til fx fysisk træning i det stedlige sundhedshus. Jf. oplysninger fra 
ledelsen

I bedømmelsen lægges også vægt på at tilbuddet søger at byde det omkringliggende samfund indenfor i tilbuddet. 
Bla. Har tilbuddet netop afholdt loppemarked,  hvor en del af gæsterne ikke var tilknyttet Hjørnet til hverdag, Jf. 
opslag og oplysninger fra ledelse, medarbejdere og borgere.

I bedømmelsen er der også lagt vægt på, at ledelsen og borgerne oplyser, at tilbuddet arrangerer udflugter i 
nærområdet, ferieture og en årlig ferie og campingtur. Derudover er der forskellige månedlige arrangementer som 
borgerne kan tilmelde sig. Fx biograftur el. fisketure.
Borgerne oplyser også, at de kan benytte tilbuddets bus alene, hvis de er mindst 4 der slår sig sammen om at tage 
afsted. 

Tilbuddet har opstartet et kor,  hvor både dag og døgnbrugere deltager med stor entusiasme. Dette kor tager ud til 
forskellige arrangementer og optræder. Jf. opslag i tilbuddet og oplysninger fra ledelsen.

Der ligges i i bedømmelsen også vægt på at tilbuddets § 104 tilbud kan tilbyde en bred vifte af sociale aktiviteter i 
og omkring tilbuddet. 
Disse aktiviteter er for visiterede borgere og tager udgangspunkt i borgernes motivation på dagen. 
Endelig er der 1 gang ugentlig lærer fra VSU-Langeland på Hjørnet, som underviser visiterede beboere og brugere 
i dansk, engelsk, matematik og it.

Det oplyses af høringssvar af 22 september 2017 at Langeland kommunes service ift. beskrivelse i forhold til 
ydelser jf Servicelovens §  85 ikke indeholder   ledsagelse som en del af bevillingen. Ledsagelse vil skulle bevilges 
som en særskilt ydelse.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.c

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. 

I bedømmelsen af indikatoren er der lagt vægt på, at ledelsen oplyser, at størstedelen af  borgere har  kontakt til 
familien, men at kontakten kan være  af sporadisk eller belastet art,  men at tilbuddet altid søger at understøtter  
borgerne i at vedligeholde deres netværk. 

I bedømmelsen er der også lagt vægt på, at medarbejderne oplyser at de støtter borgerne i at forsøge at reetablere 
kontakt til familien hvis de ønsker det.

Borgerne oplyser, at det er muligt at have besøg af venner og familie i lejlighederne. Det er en god ordning, og 
borgerne oplever, at der altid er mulighed for at få besøg.

Der lægges også vægt på at nogle borgerne oplyser, at de oplever at en del af deres medbeboere er blevet en 
slags familie og dermed en vigtig del af deres tætte og nære netværk.

Endeligt lægges vægt på at der ved tidligere tilsyn af flere borgerne er oplyst,  at tilbuddets brugere og 
medarbejderne udgør en stor del af det betydningsfulde netværk for den enkelte borger.

Indikator 02.d Udgået fra d. 1 januar 2017.
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Indikator 02.e Udgået fra d. 1 januar 2017.
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      Vurdering af temaet 
Målgruppe, metoder og result

Temavurdering

Målgruppe, metoder og resultater

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og 
at tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den 
ønskede udvikling for borgerne.
Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe
(r) og metoder. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i 
hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de konkrete mål, som 
tilbuddet i samarbejde med borgerne sætter for de enkelte borgeres udvikling og 
trivsel. De konkrete mål skal ses i sammenhæng med de mål, der er opstillet fra de 
anbringende eller visiterende kommuner.
Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med 
resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet 
og positiv effekt.

Vurdering af tema

Social tilsynet vurderer at tilbuddets ledelse kan redegøre for dets målsætning, målgrupper og metoder.

Det vurderes at tilbuddets medarbejdere i ti nogen grad kan redegøre for hvordan og i hvilken grad de valgte 
metoder bidrager til opnåelse af de konkrete delmål som tilbuddet, i samarbede med borgerne sætter for den 
enkelte borger udvikling og trivsel. 
Endviderer vurderes at der er en klar sammenhæng mellem de opsatte  konkrete delmål til de mål der er opstillet 
fra visiterende kommune. 

Tilbuddet arbejder delvist struktureret med resultatdokumentation og kan derfor kun delvist sandsynliggøre at deres 
indsats opnår en forventet effekt.

Gennemsnitlig vurdering 4,5

Udviklingspunkter

Tilsynet anbefaler, at tilbuddet arbejder på at forbedre kvaliteten af de daglige journalnotater, så de i højere grad 
kan bidrage til dokumentation af udvikling, og til medarbejdernes forbedring af indsatsen.

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

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddets målgruppe spænder over en relativt bred vifte af problemstillinger, dog med 
hovedvægten på psykiske vanskeligheder.

I forhold til faglig tilgang og metoder vurderer Socialtilsyn Syd, at det centrale element i tilbuddets pædagogik er 
relationsarbejde. Der suppleres med andre tilgange og metoder i forskelligt omfang. 

Det vurderes også, at medarbejderne har fokus på borgernes mulighed for autonomi og selvbestemmelse ift 
tilbuddet om støtte. 

Det vurderes at tilbuddets medarbejdere arbejder meget praksis orienteret og men i nogen grad kan redegøre for 
hvilke metoder de anvender i arbejdet eller hvordan og i hvilken grad de valgte metoder kan kobles og bidrager til 
borgernes trivsel og udvikling.  Dog er der i arbejdet ikke altid sammenhæng mellem borgernes mål og delmål og 
den indsats der ydes hos den enkelte borger. 

Socialtilsyn Syd vurderer desuden, at tilbuddet arbejder systematisk med opstilling af mål og evaluering af disse. 
Det vurderes at borgerne i høj grad inddrages i dette arbejde. 

Det vurderes også at en del af tilbuddets borgere opnår positive resultater ift. de opsatte delmål.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. 

I bedømmelsen lægges vægt på at tilbuddets faglige tilgange og metoder i høj grad afspejler tilbuddets værdier, jf. 
oplysninger fra ledelsen. 
Leder oplyser at tilbuddets værdisæt hviler på respekten for den enkelte borger og borgernes ønsker og behov. 
Leder oplyser, at de i tilbuddet anvender anerkendelse, empowerment og recovery. 
som overordnet referenceramme og herunder  ”den motiverende samtale” samt delelementer af ”Åben dialog” 
specifikt metoden reflekterende samtale sammen med borgerne. 

Der lægges også vægt på medarbejdernes oplysninger om, at de i arbejdet med borgerne i høj grad vægter 
relationer og kendskab til den enkelte borger. Relation anses for det gennemgående tema både i empowerment og 
recovery tankegangen hos medarbejderne
Medarbejderne oplyser endvidere, at de anvender forskellige former for metoder til struktur af borgerens hverdag 
og skift af omgivelser, når borgerne har behov for dette. 

Endvidere lægges også vægt på at der under interview med borgerne, gives flere eksempler på, hvordan tilbuddets 
medarbejdere anvender motiverende kommunikation og samtidig udviser empati ift. borgernes  støttebehov. 
Borgerne bemærker samstemmende, at medarbejderne har et godt kendskab til deres individuelle problematikker 
og at de er gode til løbende at vurdere, i hvor høj grad den enkelte borger har behov for støtte.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. 

I bedømmelsen lægges vægt på at tilbuddets leder oplyser at alle borgerne har bestillinger fra anbringende 
kommune og at disse udspecificeres i pædagogiske delmål. Leder oplyser, at det er individuelt hvor ofte der følges 
op på disse delmål.

Delmålene følges for nogen borgere op ugentligt og for andre er det hvert ½ år. 

Indsatser og udvikling for den individuelle borger følges og gennemgås på personalemøder til borgergennemgang   
minimum hver 3 måned. 

I bedømmelsen lægges også vægt på at tilbuddets leder oplyser at det specifikke arbejde med borgernes mål, ikke 
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har det primære fokus for medarbejdernes arbejdet i tilbuddet. Dog oplyser leder samtidig, at en del af borgerne 
udvikler sig ift. de målbare delmål

Der lægges også vægt på borgernes oplysninger om, at der opstilles delmål ift den kommunale bestilling og at de 
inddrages i fastsættelen af delmål og at der følges op på disse løbende i samarbejde med borgeren.

Endvidere lægges vægt på oplysninger fra medarbejderne om at de opsætter delmål for borgernes ophold, men at 
disse ikke altid direkte kan ses i sammenhæng med den indsats der ydes af medarbejderne. 

Der lægges også vægt på at medarbejderne samstemmende oplyser at de i deres dokumentationsarbejde ikke i 
medarbejdergruppen har konsensus ift hvordan journalisering systemet anvendes.  Nogen er meget beskrivende ift. 
hverdagens situationer, nogen beskriver kun ift borgerens delmål, nogen skriver ofte og nogen skriver ikke så tit.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. 

I bedømmelsen lægges vægt på at medarbejderer ledelse og borgere samstemmende oplyser at der følges op på 
målopfyldelsen af de mål som visiterende kommune  har opsat for borgernes ophold. 

Der lægges vægt på at borgerne oplyser, at en del af deres mål med opholdet er blevet opfyldt efter indflytning. 

Der lægges også vægt på at medarbejdere oplyser, at tilbuddet ikke altid opnår positive resultater i forhold til 
opfyldelse af de mål visiterende kommune har opstillet for borgernes ophold. Medarbejdere oplyser at dette ikke 
altid er muligt, da de fastsatte mål ikke altid tager udgangspunkt i borgerens udviklingspotentiale, men derimod i 
borgerens ønske om forandring.

I bedømmelsen lægges vægt på at at borgerne oplyser, at de mødes med deres sagsbehandler en gang årligt.

Endeligt lægges vægt på at visiterende kommune( Langeland) oplyser, at de oplever at tilbuddet opnår positive 
resultater ift. opfyldelsen af de mål, de har opstillet for borgernes ophold.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.d

Indkatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 

I bedømmelsen af indikatoren er der lagt vægt på, at ledelsen oplyser, at tilbuddet samarbejder med alm. 
praktiserende læger, ergo og fysioterapeuter, hjemmesygeplejen, psykiater, politi, misbrugscenter Svendborg og 
lokalpsykiatrien. 
Medarbejderne og borgere bekræfter samarbejde med flere af de nævnte parter.
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      Vurdering af temaet 
Sundhed og Trivsel

Temavurdering

Sundhed og Trivsel

Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og 
mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og indsats i 
forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for 
eksempel være i forhold til kost, motion, rygning og uhensigtsmæssig brug af 
rusmidler. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes værdighed, 
autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og 
medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet.
Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at 
forebygge magtanvendelser, herunder dokumenterer og anvender viden fra 
eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen.
Desuden er det væsentligt, at tilbuddet forebygger vold og overgreb. Herunder er 
det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om 
forebyggelse af vold og overgreb set i forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan 
handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb.

Vurdering af tema

Samlet vurderer Socialtilsyn Syd at tilbuddet  på relevant vis tilgodeser borgernes sundhed og trivsel.

Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet har flere forskellige tiltag som sikrer at borgernes har mulighed for 
medbestemmelse. Det vurderes at der er en høj grad af brugerindflydelse på tilbuddet, som borgerne giver udtryk 
for at være tilfredse med. Det vurderes også, at borgerne i høj grad inddrages i beslutninger vedr. eget liv.

Socialtilsyn Syd vurderer også, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed. Dette sker gennem 
tilbud om motion, støtte til lægebesøg mv. Det er tilsynets vurdering at borgerne trives i tilbuddet.

Endelig vurderer Socialtilsyn Syd, at tilbuddet går aktivt ind i arbejdet med konflikter på en måde som sænker 
risikoen for  magtanvendelser. 
Det vurderes også, at tilbuddet generelt  har relevant indsigt i at indberetter korrekt og følger op på  
magtanvendelser. Dog bemærkes, at tilbuddet ikke i alle tilfælde indberetter magtanvendelse korrekt og behandler 
dem på personalemødet med henblik på at uddrage læring og forebygge magtanvendelse.

Det vurderes også at tilbuddet arbejder relevant med at forebygger vold og overgreb mellem borgerne.

Gennemsnitlig vurdering 4,2

Udviklingspunkter

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsyn Syd vurderer, at borgerne i høj grad bliver hørt og mødt anerkendende af tilbuddets medarbejdere. Det 
vurderes også at de har stor indflydelse på deres dagligdag i tilbuddet. Dette sker dels gennem deltagelse i 
husmøder og beboermøder, men også gennem borgernes deltagelse i ansættelsessamtaler. Det vurderes også, at 
medarbejdere og ledelse gør meget ud af at inddrage borgerne i arbejdet omkring opstilling af mål i den 
pædagogiske handleplan.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 

I bedømmelsen lægges vægt på at leder oplyser at kulturen i huset omkring borgerinddragelse og det at høre 
borgerne i beslutningsprocesserne , er meget stærk. Dog oplyser borgerne at de er bevidste om at det er leder som 
i sidste ende har beslutningen når det er noget der har med penge og udgifter at gøre.

Der lægges i bedømmelsen vægt på,  at personalet oplyste, at borgerne selv er med til at vælge mål til deres 
handleplan, ligesom de selv vælger hvilket aktiviteter, de vil deltage i, samt har indflydelse på, hvilke aktiviteter 
Hjørnet tilbyder.

Endvidere oplyser leder og medarbejder samstemmende at de forsøger at bevare nysgerrigheden ift borgenes 
handlinger og udsagn og møde dem der hvor de er.

Endligt lægges der i bedømmelsen vægt på at borgerne oplyser at de både formelt og uformelt oplever sig hørt og 
respekteret af ledelse og medarbejdere.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.b

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 

I bedømmelsen af indikatoren er der lagt vægt på, at borgerne oplyser, at der afholdes husmøde/fredagsmøde hver 
anden uge. Her deltager både beboere og eksterne brugere af tilbuddets aktivitets- og samværstilbud. Det oplyses 
også, at borgerne kan komme med forslag til aktiviteter på mødet, eller skrive andet på dagsordenen som de gerne 
vil tale om. Det oplyses under rundvisningen, at dagsordenen er åben og hænger fremme, så der kan skrives 
punkter på den.
Desuden afholdes der beboermøde en gang om året. En borger oplyser, at det er lykkedes at få en repræsentant 
fra boligselskabet med til disse møder, hvilket var relevant da mødet svarer til et alm. beboermøde i en 
boligforening. Borgerne oplyser også, at de deltager i ansættelsessamtaler. 

I bedømmelsen er der også lagt vægt på nedenstående oplysninger som er indhentet i forbindelse med tidligere 
tilsyn.

Borgerne oplyste, at de kan bede om at få en anden kontaktperson, hvis de ikke fungerer med den, de er blevet 
tildelt. Borgerne er tilfredse med denne mulighed.
Personalet oplyste, at de forsøger at inddrage borgerne så meget som muligt i de beslutninger der træffes i 
tilbuddet. Fx. omkring ferieture eller arrangementer. Dog oplever personalet, at borgerne ofte bakker ud, hvis de fx 
selv skal betale for en aktivitet eller melder afbud til aktiviteter, de selv har meldt sig til.

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium
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Tilbuddet har stor opmærksomhed på borgernes fysiske og mentale sundhed, der afholdes årligt 
sundhedssamtaler, der tilbydes motion og serveres sund kost. Tilbuddet råder over et motionsrum, og det er muligt 
at komme i fitnesscenter i byen to gange om ugen. 
Personale og ledelse oplever, at sundhed sjældent er højeste prioritet blandt borgerne, derfor arbejder man 
støttende og motiverende omkring borgernes sundhed.
Det vurderes at tilbuddet er i en positiv udvikling mod at understøtte de enkelte borgeres mulighed for at opdage og 
udnytte deres potentialer  så den enkelte borgers mental trivsel og den samlede sociale kapital i tilbuddet, øges.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. 

I bedømmelsen af indikatoren er der lagt vægt på interview med  borgerer som samstemmende oplyser at de  at de 
trives i tilbuddet og er glade for at bo og komme på Hjørnet.  Borgerne oplyser at tilbuddet udviser rummelighed og 
giver tryghed i dårlige perioder og desuden formår at understøtte deres  potentielle udvikling i de perioder hvor 
borgerne har oveskud til det. 

Personalet oplyste, at tilbuddet trods en meget bred målgruppe med mange forskellige artede problemstillinger, 
formår at rumme borgernes individuelle behov.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.b

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 

Der lægges i bedømmelsen vægt på at leder oplyser at tilbuddet har et godt samarbejde med læger, psykiatere, 
distriktspsykiatri mv.
 I det omfang borgerne har behov for ledsagelse til læge, tandlæge eller lignende, sørger tilbuddet for dette. 
To gange om ugen er der motionstilbud på Hjørnet, desuden råder tilbuddet over et motionsrum med forskellige 
maskiner, som står til fri afbenyttelse. Har man behov for hjælp til at benytte rummet, eller skal støttes i sin træning, 
hjælper kontaktpersonen.
I bedømmelsen lægges også vægt på at borgerne oplyser, at det er muligt at komme i fitnesscentret i byen, som er 
et godt supplement til tilbuddets motionsrum, desuden tilbyder personalet gåture 2 gange ugentligt.

Endeligt oplyser leder at der i huset er ansat både diætist og uddannede rygestopvejledere. Dette fremgår også af 
den fremsendte medarbejderoversigt.

Indikator 05.c Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed, 
modsvarer borgernes behov.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. 

I bedømmelsen lægges vægt på at medarbejderne  oplyste, at de årligt afholder en sundhedssamtale med hver 
enkelt borger, her tales og nedskrives om beboerens sundhed og eventuelle tiltag. jf. bla. fremsendt materiale  
Tilbuddet råder over et motionsrum med forskellige maskiner, desuden er der mulighed for at benytte fitnesscenter 
inde i byen to gange ugentligt med personalestøtte. Der tilbydes ligeledes gåture. 

Medarbejderne oplyser endvidere, at der kan være udfordringer omkring arbejdet med borgernes sundhed, da flere 
borgere har en usund livsstil med mange uhensigtsmæssige vaner, som kan være svære at bryde. Tilbuddets 
borgere har ofte mange forskellige problemer, hvor der skal arbejdes på andre fronter, før borgerne er 
motiveret/klar til at arbejde med deres livsstil.  

Der lægges også vægt på, at tilbudsleder oplyste, at tilbuddet har en kostpolitik, hvor der som udgangspunkt 
serveres sund og nærende kost. 
Hver fredag er det dog "syndedag", hvor der serveres gammeldags mad. De borgere som har særlige udfordringer 
omkring sundhed, arbejderes der med motivation til fx at deltage i motion, spise sundt, følge sin behandling mv.
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Endvidere lægges vægt på at de interviewede borgerer oplyser at de ift mental sundhed og trivsel oplever at de kan 
støtte deres medborgere og byde ind med praktisk og mental støtte, når nogen af de andre har vanskeligheder.

Endeligt lægges vægt på at medarbejdernes oplysninger om at indsatsen ift. vborgernes ADL kompetencer ift 
madlavning er svær at vedligeholde og tilgodese, fordi den varme mad tilberedes i det store fælleskøkken. Det er 
således svært at motiverer borgerne til selv at lave mad.
Til dette oplyser leder at de er løbende i tilretning af hvordan borgernes selvhjulpenhed kan tilskyndes, uden at gå 
på kompromis med hygiejneregler ect.

Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet arbejder med konfliktnedtrapning og konfliktløsning på en måde så 
magtanvendelser så vidt muligt undgås. 
Det vurderes også, at tilbuddet ikke i alle tilfælde indberetter magtanvendelse korrekt og behandler dem  på 
personalemødet med henblik på at forebygge magtanvendelse.

Da der kun er udtaget stikprøver i tilbuddets dokumentation omkring borgerne, og der ikke er modtaget 
magtanvendelses indberetninger de seneste 12 måneder, er det for tilsynet ikke muligt at udelukke at tilbuddet har 
anvendt magt i flere tilfælde end det allerede beskrevne.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. 

I bedømmelsen af indikatoren er der lagt vægt på, at ledelsen oplyser, at der er meget få magtanvendelser i 
tilbuddet.
 Konflikter løses gennem samtale, eller hvis dette ikke er muligt, ved at gå væk inden konflikten fører til 
magtanvendelse.
Medarbejderne bekræfter dette og oplyser også, at konflikter ikke kan undgås ift. den indskrevne målgruppe.
Tilbudsleder oplyste samstemmende , at der trods en blandet målgruppe med svære problematikker, ikke er mange 
konflikter.

Der lægges også vægt på at tilbudsleder oplyser endvidere at det vurderes , at personalegruppen er fagligt klædt 
på, til at nedtrappe konflikter. 

Endvidere lægges vægt på at medarbejderne  oplyser, at de oplever at  konflikter borger og personale imellem eller 
borgere imellem,  kræver, at de som medarbejdere er gode til at håndtere situationen.
Medarbejderne oplyser også, at der via kollegial sparring drøftes, hvordan en borger skal tilgås ,for at indsatsen 
omkring vedkommende er ensartet og konfliktnedtrappende.

Endeligt lægges der i bedømmelsen vægt på at de interviewede borgerer oplever medarbejdernes pædagogiske 
tilgang som konfliktnedtrappende og at de føler at medbejderne tager individuelle forbehold ift at sikre at 
magtanvendelser ikke bliver nødvendige.

Indikator 06.b Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge 
op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen.

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt. 

I bedømmelsen lægges vægt på at der i de fremsendte stikprøver på journalnotater, er beskrevet en 
magtanvendelse som ikke er indberettet. 
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Leder oplyser at hun ved gennemgang af notaterne er opmærksom på at der er foregået en magtanvendelse- men 
at den ikke er indberettet, ej heller gennemgået med pågældende medarbejder eller i medarbejdergruppen. 

Medarbejderne oplyser at pågældende magtanvendelse ikke er gennemgået på team el. personalemøde med 
henblik på løbende læring. 
Af fremsendt dokumentation se ikke at den pågældende episoden er gennemgået med borgeren efterfølgende.

De interviewede medarbejdere oplyste, at kende til bestemmelserne om magtanvendelse - men oplyser,  at de ikke 
alle har set beskrivelsen af den pågældende magtanvendelse i journalnotaterne, og således ikke har været 
opmærksomme på at den burde indberettes. 

Der lægges også vægt på at leder oplyser, at tilbuddet generelt er opmærksomme på at overholde gældende 
lovgivning ved at indsende magtindberetning til handlekommune og socialtilsynet. og at disse almindeligvis  
behandles på et personalemøde med henblik på læring.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet forebygger vold og overgreb gennem en konfliktnedtrappende tilgang i 
tilspidsede situationer. 
Medarbejderne udsættes ikke for vold, men bliver tiltalt nedværdigende og truende. Det vurderes også, at nogle 
borgere oplever dette.

Det vurderes desuden, at nogle af de borgere som benytter akuttilbuddet kan være vanskelige for medarbejderne at 
arbejde med, pga. manglende kendskab til borgerens problematikker. 

Socialtilsyn Syd konstaterer, at tilbuddet dokumentere deres beskrivelser af ændringer vedr. borgernes fysiske og 
psykiske habitus i journaliserings systemet.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a

Indikatoren bedømmes til i høj  grad at være opfyldt. 

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at ledelsen oplyser at der udelukkende forekommer verbale overgreb mod 
medarbejderne. "Medarbejderne skældes ud af borgerne".

Der er også lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at de generelt føler sig kompetente til at løse de konflikter der 
opstår. Der anvendes metoder som dialog - "Vi forsøger at tale dem ned" - eller at give borgeren tid og ro til at 
tænke sig om, ved at forlade stedet eller guide dem verbalt til egen bolig. Medarbejderne oplyser også, at det kan 
være vanskeligere at arbejde konfliktnedtrappende med borgere der bor i akuttilbuddet fordi de ikke kender dem.  

Desuden er der lagt vægt på at borgerne oplyser, at de kan blive vrede på hinanden. Når det sker prøver de selv at 
tale sammen og løse problemerne. Hvis det ikke lykkes kan der hentes hjælp hos medarbejderne. Borgerne oplyser 
også, at der generelt er kommet en bedre stemning i huset, der er bla. sat fokus på det fælles sprog ift. hvordan 
tiltaleformerne og interaktionen bør være i relationen mellem borgerne og mellem borger og medarbejder. 

Der lægges også vægt på at tilbuddets generelle indstilling til borgernes lejligheder er utvetydig 
Det er borgernes hjem og når medarbejderne går ind i lejlighederne er det kun efter foregående aftale. Borgenerne 
kan også aflåse lejligheden hvis de ønsker det. 

Endeligt lægges der vægt på at leder oplyser at  tilbuddet journaliserer oplysninger om borgerne psykiske habitus 
og adfærds ændringer og at disse drøftes på den ugentlige borgergennemgang og der tages skriftligt referat af 
dette, samt at disse oplysninger også gives mundligt i de daglige overlap.

Indikator 07.b Udgået fra d. 1 januar 2017.
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      Vurdering af temaet 
Organisation og ledelse

Temavurdering

Organisation og ledelse

En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig 
organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og ansvarlig 
ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk 
forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetage den 
daglige drift.

Vurdering af tema

Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddets ledelse har kompetencer som matcher arbejdet med målgruppen. Det 
vurderes, at øverste leder har ledelsesmæssig uddannelse og lang erfaring med ledelse. Den daglige leder 
vurderes at have viden om ledelse i kraft af deltagelse i korterevarende kurser og efteruddannelse indenfor 
området, og i kraft af nogle års praksiserfaring med ledelse. 
Socialtilsyn Syd vurderer tilbuddet har en hensigtsmæssig organisering i form af en overordnet leder og en daglig 
leder, med hver sit arbejdsområde.

I forhold til faglig sparring og supervision vurderer Socialtilsyn Syd, at tilbuddet har struktureret sparringen, så alle 
har mulighed for at deltage, og så den gennemføres systematisk med gennemgang af alle borgere. Det vurderes 
desuden at medarbejderne tilbydes relevant supervision med ekstern supervisor.

Socialtilsyn Syd vurderer også, at borgerne har mulighed for at have kontakt til medarbejderne i et omfang som 
modsvarer det de er bevilget -hvilket er meget forskelligt fra borger til borger. Det vurderes at alle borgere har faste 
individuelle aftaler med medarbejderne, og desuden kan komme i kontakt med dem når der er behov for det. Det 
vurderes også, at det primære arbejde i forhold til borgernes mål foregår i dagtimerne på hverdage, da antallet af 
medarbejdere er højest her.

Endelig vurderes det, at sygefraværet  og personalegennemstrømningen på tilbuddet generelt  ikke er højere end 
på sammenlignelige arbejdspladser.

Gennemsnitlig vurdering 4,4

Udviklingspunkter

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddets overordnede leder har relevante socialfaglige og ledelsesmæssige 
kompetencer til at varetage ledelsen af tilbuddet. Han har desuden meget erfaring med målgruppen, og har 
arbejdet med ledelse i flere år.
Det vurderes desuden, at den daglige leder har relevante socialfaglige kompetencer, og har tilegnet sig 
ledelsesmæssige kompetencer siden sin ansættelse som leder. Den daglige leder har erfaring med målgruppen og 
begyndende erfaring med ledelsesopgaven.
Socialtilsyn Syd vurderer, at arbejdsopgaverne og beslutningskompetence er tydeligt fordelt mellem de to.
Det vurderes også, at tilbuddet, som har haft den samme leder i mange år og har ændret på ledelsesstrukturen i 
2014, er i en udviklingsproces i forhold til at etablere nye samarbejdsrelationer imellem ledelse og medarbejderne. 
Det vurderes, at lederskiftet vil  medføre en kulturændring i tilbuddet, som endnu ikke er faldet endeligt på plads. 
Dette skyldes bl.a. at stillingen som daglig leder har været besat af et barselsvikar i det seneste år.

Socialtilsyn Syd vurderer, at medarbejderne har gode muligheder for at sparre fagligt med hinanden. De kan booke 
sparringsmøder med hinanden, de har mulighed for at tale sammen i dagligdagen og der gennemføres 
borgergennemgang systematisk. Derudover tilbydes medarbejderne sagssupervision hvor indholdet både er faglig 
sparring og supervision i forhold til følelsesmæssig/psykisk belastning i arbejdet.
Det konstateres at der er god overensstemmelse mellem medarbejdernes og den daglige leders udsagn om 
sparring og supervision.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a

I bedømmelsen af indikatoren er der lagt vægt på, at det fremgår af materiale, som er fremsendt til tilsynet i 2014, 
at øverste leder er uddannet plejer i 1981. Han har arbejdet 36 år i psykiatrien i forskellige stillinger. Leder har 
gennemført lederuddannelse, supervisor uddannelse inden for Appreciative Inquiry, har diplomuddannelse i 
socialpsykiatri samt uddannelse i og kurser om ADHD, Retspsykiatri og Misbrug og voldsforebyggelse.
I bedømmelsen er der også lagt vægt på, at Daglig leder oplyser under tilsynsbesøget, at hun er uddannet Sosu 
assistent i 2007, og har været ansat på tilbuddet siden da. Hun havde desuden erfaring med socialfagligt arbejde 
inden sin uddannelse. Daglig leder har været konstitueret i ledelsesstillingen i perioder i 2012 og 2013, og blev 
opfordret af øverste leder til at overtage ledelsen på sigt. Det blev meldt ud i huset, at denne proces var i gang. Hun 
er tiltrådt som daglig leder i tilbuddet i 2014, har været væk i et år pga. barselsorlov og er tilbage fra august 2016.
Daglig leder oplyser også, at hun har en grundlæggende lederuddannelse fra ledelsesakademiet i Odense. Hun har 
desuden deltaget i et forløb arrangeret af kommunen:  'Fra medarbejder til leder'. Forløbet indeholdt et diplommodul 
i ledelse, og tilknytning til en mentor som allerede var leder i kommunen.

I bedømmelsen er der også lagt vægt på, at medarbejderne mener, at den daglige leder er socialfagligt velfunderet. 
Det samme gælder den barselsvikar der har været i stillingen i det sidste år. "Med hende var der ligeværdighed, 
god kommunikation og godt samarbejde hele vejen rundt". 
Medarbejderne oplyser også, at de to personer har meget forskellig ledelsesstil, og at det har været en udfordring 
med lederskift. Medarbejderne har ønsker om forandringer/udvikling i samarbejdet med den daglige leder, så der 
bliver fundet en god måde at samarbejde på fremover.

I høringssvar af 23. september oplyser ledelsen, at personalet giver udtryk for at der har været udfordringer ved at 
barselsvikar er ophørt og daglig leder er tilbage i stillingen; dette kan skyldes episoder hvor det er blevet tydeligt at 
personalet ikke er bevidste om hvor ledelsesretten ligger og udførelsen af denne- og at der er tale om et 
øjebliksbillede, da der for de interviewede medarbejdere var varslet tjenstlige samtaler i forbindelse med 
undersøgelse af en episode under en netop afviklet ferietur.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.b

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejderne oplyser, at der er forskellige fora som kan bruges til faglig 
sparring. Til daglig foregår sparringen på morgenmødet og i overlappet om eftermiddagen, og desuden kan man 
opsøge hinanden i løbet af dagen hvis der er behov for det. Der er personalemøde hver tirsdag, og ca. hver tredje 
møde bruges til borgergennemgang, hvor borgerne gennemgås systematisk.  "Formålet er at finde redskaber til 
hvordan vi kan gøre det bedre".
I bedømmelsen er der også lagt vægt på, at daglig leder bekræfter ovenstående og tilføjer, at borgernes primære 
og sekundære kontaktpersoner altid kan booke møde med hinanden hvis der er behov for det.
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Medarbejderne oplyser også, at de tilbydes sagssupervision med ekstern supervisor hver 4. - 5. uge. Supervisionen 
tager udgangspunkt i en borgersag, og der tales både om hvordan borgerens adfærd kan tolkes, hvordan den 
konkrete indsats kan justeres og om den psykiske belastning medarbejderne udsættes for i arbejdet. Daglig leder 
deltager i supervisionen.
Den daglige leder bekræfter oplysningerne om sagssupervision og oplyser desuden, at tilbuddet tidligere har 
benyttet sig af VISO ift. konkrete borgersager.

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsyn Syd konstaterer, at tilbuddet har prioriteret at have flest medarbejdere på arbejde i dagtimerne. Det 
vurderes, på baggrund af daglig leders udsagn, at denne prioritering skyldes, at der primært arbejdes med at støtte 
borgerne i forhold til deres handleplansmål på dette tidspunkt af dagen. 

Borgerne på tilbuddet har forskelligt funktionsniveau, og er derfor visiteret til forskellig grad af støtte. 
Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet arbejder på at tydeliggøre dette, og har et passende fokus på problematikken. 

Det forventes, at borgernes  revisitation til SEL § 85 med tildeling af støttepakker, vil gøre det tydeligere hvilken 
støtte borgerne kan forvente at modtage - og dermed også tydeligere for medarbejderne hvad de skal levere.

Socialtilsyn Syd vurderer også, at borgerne kan få kontakt med medarbejderne, når de har behov for det, enten ved 
at opsøge dem på kontoret eller ved at ringe dem op. 
Desuden vurderes det, at medarbejderne generelt kan nå deres opgaver i dagligdagen, og både er til rådighed efter 
aftale med borgerne og når der opstår behov.

Det vurderes, at tilbuddets tilgang til opgaveløsningen omkring sygdom/fravær  i medarbejdergruppen skaber et 
øget presset på medarbejdergruppen ved langtidssygemeldinger.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. 

I bedømmelsen af indikatoren er der lagt vægt på, at en medarbejder oplyser, at der typisk 2 – 3 medarbejdere på 
arbejde om formiddagen. 
De to bliver til kl. 16 og deltager i overlap kl. 15.30 - 16.00. Om aftenen, om natten, og i weekenden er der en 
medarbejder på arbejde ad gangen.
Medarbejdere og leder oplyser at, at der kommer der en lærer fra VSU en formiddag om ugen,. Tilbuddet om 
undervisning tager afsæt i kursisternes ønsker/behov.

Hver onsdag er der en "tur ud i det blå" hvor de der har lyst kan køre med ud og gå en tur forskellige steder. 
Medarbejderen oplyser desuden, at alle borgere har et ugeskema så de kan se hvornår medarbejderne kommer for 
at hjælpe dem med praktiske opgaver som indkøb, rengøring, medicin mv. Borgerne kan desuden komme i kontakt 
med medarbejderne ved at opsøge dem i kontoret eller ringe til dem.

Overordnet set mener medarbejderne, at det pædagogiske personale kan nå de opgaver der skal løses.  Dog har 
der i en periode på 2-3 måneder været sygdom blandt køkken medarbejderen sådan at de pædagogiske 
medarbejde også har skulle lave mad samt stå for indkøb til den varme mad. Dette har jf. medarbejderne presset 
arbejdet med borgerne og deres mål og delmål. 
Køkkenmedarbejderen er nu tilbage på fuld tid. 

Lederoplyser at der ved sygdom ikke indkaldes vikar for første sygemelding, men at leder i stedet går ind og 
dækker de pædagogiske opgaver omkring borgerne. 
I bedømmelsen er der også lagt vægt på, at de interviewede borgere oplyser, at de opsøger medarbejderne ved 
behov. De bekræfter også, at der er faste aftaler om støtte til rengøring mv. fra medarbejderne. 
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Desuden er der i bedømmelsen lagt vægt på, at daglig leder oplyser, at det er tilpas med 2 – 3 medarbejdere om 
dagen, og en om aftenen om natten og i weekenden. "Der skal primært arbejdes med handleplansmål i 
dagtimerne".
Den daglige leder oplyser at de borgere der er bevilget støtte efter SEL § 85  må forvente mindre støtte end de 
øvrige. "De borgere der er bevilget ophold efter SEL § 108 kan få hjælp hele døgnet". 
Leder bekræfter at der er ugeskemaer for alle borgere, og at det skulle fremgå af disse, at der tilbydes differentieret 
støtte – Der er fortsat fokus på implementeringen af den differentierede støtte også i medarbejdergruppen.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.b

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 

I bedømmelsen af indikatoren er der lagt vægt på, at det fremgår af tilbuddets oplysninger på tilbudsportalen at 
personalegennemstrømningen i 2017 var på 4,59 %

Der er også lagt vægt på, at både medarbejdere og daglig leder oplyser, at alle medarbejdere har været på 
tilbuddet i flere år. Det oplyses også, at tilbuddet modtager elever fra SOSU skolen og studerende fra University 
college. (Pædagogstudiet) Der er derfor nye elever eller studerende på tilbuddet ca. hvert halve år. 

I bedømmelsen af indikatoren er der også lagt vægt på nedenstående oplysninger, som er indhentet i forbindelse 
med tidligere tilsyn.

Indikator 09.c Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.c

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. 

I bedømmelsen af indikatoren er der lagt vægt på, at det fremgår af tilbuddets oplysninger på tilbudsportalen, at 
sygefraværet  blandt medarbejderne i 2017 var 17,38 dage pr. medarbejder hvilket vurderes at være på lidt højere 
niveau end sammenlignelige arbejdspladser. 

Der er også lagt vægt på, at de  interviewede medarbejdere ikke mener at sygefraværet er højt. Dog bemærkers at 
tilbuddets køkkenmedarbejder har været sygemeldt i en længerer periode. Denne sygemelding har presset de 
pædagogiske medarbejdere da de så også har skullet stå for indkøb og tilberedning af tilbuddets daglige varme 
måltid.
Denne medarbejder er nu tilbage. 
 
Der lægges også vægt på medarbejderens oplysninger om at  der ikke altid  indkaldes  vikarer til dagvagter ved 
sygdom. 
Leder oplyser at første sygemelding i tilbuddet dækkes af leder selv. 

Medarbejderen mener, at tilbuddets vikarer er kompetente; de to der bruges mest er begge SOSU assistenter. 
I bedømmelsen er der også lagt vægt på, at daglig leder bekræfter oplysningerne om generelt lavt fravær og ikke 
arbejdsrelateret længerevarende fravær, og samtidig konstaterer at det er vanskeligt at skaffe vikarer, som ikke 
samtidigt har et andet job. 
Tilbuddet anvender indimellem tidligere elever som vikarer.
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      Vurdering af temaet 
Kompetencer

Temavurdering

Kompetencer

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de faglige, 
relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets 
målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender, samt borgernes 
aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en tryg hverdag og opvækst med 
nære og stabile relationer.
Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har 
strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som 
langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes.
Det er et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne møder borgerne 
med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes 
retssikkerhed.

Vurdering af tema

Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddets medarbejdere samlet set har relevante faglige, relationelle og personlige 
kompetencer til at imødekomme borgernes behov for støtte. 
Det vurderes også, at medarbejderne tilbydes efteruddannelse og kurser som har relevans for arbejdet med 
målgruppen. 
Det vurderes at medarbejdernes tilgang til borgerne, bærer præg af en intiutiv anvendelse af  tilgange og metoder. 
Endelig vurderes det, at det er afspejlet i medarbejdernes kontakt med borgerne, at de arbejder i 
overensstemmelse med tilbuddets værdier.

Gennemsnitlig vurdering 4,5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddets medarbejdere har relevante grunduddannelser i forhold til arbejdet med 
målgruppen. Det vurderes desuden at der er en fordel, at der er flere forskellige fagligheder og persontyper tilstede 
i medarbejdergruppen, da det kan understøtte tilbuddets relationelle tilgang til borgerne.

Det vurderes også, at medarbejderne tilbydes relevant efteruddannelse og kursusvirksomhed, som kan give dem et 
fælles sprog og  holde dem opdateret i forhold til målgruppens vanskeligheder. 

Det vurdere at der nu igen ,er medarbejder med relevante kompetencer til at varetage de arbejdsopgaver der er i 
tilbuddet omkring kost; indkøb tilberedning og ernæringsmæssige hensyn. jf. fremsendt dokumentation. 

Endelig vurderes det, at medarbejdernes måde at kommunikere med borgerne på, lever op til tilbuddets 
overordnede værdier.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)
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Bedømmelse af Indikator 10.a

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. 

I bedømmelsen lægges vægt på at tilbuddets medarbejderstab er tværfagligt sammensat af medarbejdere med 
social og sundhedsfaglig baggrund. jf. fremsendt oversigt over medarbejder kompetencer. 

Der lægges også vægt på leders oplysninger om, at medarbejdergruppens erfaring med målgrupperne er stor og 
bred.
Endvidere lægges vægt på leders oplysninger om,  at en stor del af medarbejderne har været ansat i tilbuddet i 
mange år og deres kendskab til tilbuddets borgere og brugere er stort. 

I bedømmelsen er der desuden lagt vægt på, at medarbejdere og daglig leder samstemmende oplyser, at alle 
medarbejdere er eller skal uddannes i "Åben dialog"- pt. mangler to medarbejdere at gennemgå uddannelsen, men 
opstarter i løbet af foråret 2018. 

Endvidere lægges vægt på, at de interviewede borgerer samstemmende oplyser, at de oplever,  at medarbejderens 
viden om  borgers støttebehov er passende og at de oplever sig mødt og forstået af medarbejderne. 

Der lægges også vægt på at ingen af de ansatte har særlige uddannelsesmæssige kompetencer til at løfte 
tilbuddets aktivitets og samværstilbud og at tilbuddet anvender timeansatte medarbejdere til særlige aktiviteter, så 
som guitarspil og kor.

Endeligt lægges der i bedømmelsen vægt på at tilbuddets medarbejdere oplyser,  at de i en periode på 2-3 
måneder udover deres kernefagligheder, på daglig basis har skulle tilberede mad til tilbuddets beboere samt de 
brugere som kommer i huset på daglig basis. Ingen af disse medarbejdere har uddannelse, viden eller erfaring med 
dette.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.b

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. 

I bedømmelsen lægges vægt på observationer af tilbuddets medarbejdere på tilsynsdagen. Det observeres at 
tilbuddets medarbejdere har et stort kendskab til borgerns foreskelligt rettede behov og psykiske habitus generelt 
og på tilsynsdagen. 

Det observeres endvider at medarbejderens relation til borgeren varierede i intensitet, men i alle tilfælde var 
omsorgsfuld og relevant ift borgerens behov. 

Endvidere lægges vægt på oplysninger fra medarbejder under interview ,hvor der gives udtryk for at 
medarbejdernes personlig kompetencer også anvendes i arbejdet med borgerne. 

Der lægges også vægt, på medarbejdernes brug af anerkendende kommunikation, spejling, motiverende sprogbrug 
samt tydelighed i samværet med borgerne.

Kriterium 11 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.

Kriterium 12 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.

Kriterium 13 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar 2017.
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      Vurdering af temaet 
Fysiske rammer

Temavurdering

Fysiske rammer

De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes 
liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor væsentligt, at 
tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens 
behov og formålet med indsatsen, herunder at de fysiske rammer inde og ude 
tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv.

Vurdering af tema

Socialtilsyn Syd vurderer, at borgerne trives i tilbuddets fysiske rammer, og det er tydeligt for tilsynet, at boligerne 
er personligt indrettet af borgerne selv.
Det vurderes også, at de fysiske rammer tilgodeser borgernes behov. Borgerne har både mulighed for at deltage i 
et fællesskab med de øvrige borgere og for at opholde sig i egen bolig. Desuden har borgerne mulighed for at 
vælge om de selv vil stå for madlavning eller om de vil benytte sig af det fælles tilbud. Tilbuddet rummer også 
mulighed for at deltage i motion o.lign. hvis borgerne har vanskeligt ved at deltage i tilbud i det omliggende 
samfund.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsyn Syd vurderer på baggrund af borgernes udtalelser, at de trives i deres boliger, og generelt er tilfredse 
med tilbuddets fysiske rammer. Det er tydeligt at de boliger tilsynet har set er personligt indrettet.

Det vurderes også, at de fysiske rammer tilgodeser borgernes behov, idet de bor i boliger der kan sidestiles med 
almindelige almennyttige boliger, og samtidig har mulighed for at benytte den fælles stue. De kan dermed vælge 
samvær fra eller til efter behov. Desuden kan de vælge om de selv vil stå for madlavningen, eller om de vil benytte 
sig af det fælles tilbud om at købe tilberedt mad. Borgerne kan også benytte sig af motionsrum, værksted  og 
computere uden at skulle forlade huset, hvilket nogle kan have vanskeligheder med i kraft af deres 
funktionsnedsættelse.

Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at begge de interviewede borgere oplyser, at de er glade for deres boliger. Den 
ene fremhæver at boligen er lys og venlig, og at det er godt at tilbuddet er bygget i et plan.
De borgere som tilsynet talte med under rundvisningen i juni 2016 gav også udtryk for at være glade for deres 
boliger.

I bedømmelsen er der også lagt vægt på nedenstående oplysninger som er indhentet i forbindelse med 
regodkendelsen i 2014, da der er ikke ændret på tilbuddets fysiske ramme siden da.
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Borgerne oplyser, at være glade for de fysiske rammer i tilbuddet, lejlighederne er gode, og det er rart at have 
fælleslokalerne og motionsrummet.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

I bedømmelsen af indikatoren er der lagt vægt på, at tilsynet ved de to sidste besøg har set 4 boliger. De er alle 
indrettet som almindelige 2 værelses lejligheder med eget badeværelse og et mindre køkken i åben forbindelse 
med stuen. Den akutbolig som er inde i huset er en ét værelses lejlighed; den anden er en skurvogn som står lidt 
væk fra hovedbygningen. Den er indrettet til en ét værelses bolig med eget bad.
Tilbuddet rummer også en fælles stue med spisepladser, sofa, TV, computere, spil, materialer til kreative aktiviteter 
mv. Borgerne kan selv bestemme hvor meget de opholder sig i deres bolig, går på besøg hos andre eller vælger at 
benytte den fælles stue.
Desuden har tilbuddet et stort køkken, motionsrum, have og et værksted. Tilbuddet er oprindelig bygget til 
plejehjem. Der er hængt personlig kunst på væggene og udsmykket med forskellige møbler, for at skabe en hjemlig 
stemning. 

I bedømmelsen er der også lagt vægt på nedenstående oplysninger som er indhentet i forbindelse med 
regodkendelsen i 2014, da der er ikke ændret på tilbuddets fysiske ramme siden da.

Borgerne oplyser, at de er tilfredse med deres lejligheder, hvor de har mulighed for selv at lave mad i et the-
køkken. De beskriver, at lejlighederne minder om de boliger, andre mennesker bor i. Borgerne oplyser, at 
motionsrummet er godt, der er altid åbent, så de kan benytte det uden at have personale med.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c

I bedømmelsen af indikatoren er der lagt vægt på, at de boliger tilsynet har set ved de to tilsynsbesøg i 2016 i høj 
grad er personligt indrettet. Der er forskelligt møblement, forskellig grad af orden, billeder på væggene etc.
Der er også lagt vægt på, at borgerne har lavet billeder, som er brugt som udsmykning af vægge på gangene.
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Økonomisk Tilsyn

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi

Vurderingen af om offentlige tilbud har en bæredygtig økonomi foretages med udgangspunkt i tilbuddenes 
budgetter. Det vurderes, at tilbuddenes budgetter sammenholdt med reglerne i Rammeaftalerne for henholdsvis 
Region Syddanmark og Region Hovedstaden sandsynliggør, at offentlige tilbud er økonomisk bæredygtige.
Det vurderes, at tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe og aktiviteterne på stedet og giver mulighed for 
den nødvendige kvalitet i forhold til målgruppen.
Socialtilsyn Syd vurderer, at gennemskueligheden for de visiterende kommuner er tilstede i det omfang 
Tilbudsportalens offentliggørelse af økonomioplysninger om tilbuddene giver mulighed herfor. 
Styringen af tilbuddets økonomi er fastsat i retningslinjerne i rammeaftalerne for Region Syddanmark og på den 
baggrund vurderes økonomien gennemskuelig for Socialtilsyn Syd.

Økonomisk bæredygtig?

JA: Der foreligger ikke en revideret årsrapport for tilbuddet.  Offentlige tilbud er ikke omfattet af kravet om at 
aflægge revideret regnskab jf. lov om socialtilsyn. Kommunale og regionale driftsherrer skal alene indsende den 
kommunale eller regionale revisions beretning om kommunens eller regionens regnskab til socialtilsynet. 
Vurderingen af om offentlige tilbud har en bæredygtig økonomi foretages derfor med udgangspunkt i tilbuddenes 
budgetter. Det vurderes, at tilbuddenes budgetter sammenholdt med reglerne i Rammeaftalerne for Region 
Syddanmark sandsynliggør, at offentlige tilbud er økonomisk bæredygtige.

Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen?

Ja: Der er lagt vægt på at tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe og aktiviteterne på stedet, og det giver 
mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til målgruppen. Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i 
budget 2018. Personale: Den primære udgift er relateret til løn – svarende til 86,06 % af omsætningen. Der er 
budgetteret med 50,0 pladser. Jfr. budgettet er der en normering svarende til 12,28 fuldtidsstillinger som fast 
personale for 2018. Ud fra en gennemsnitsberegning af lønudgifter i forhold til antal ansatte vurderes budgetterede 
lønninger for retvisende. Kompetenceudvikling: Der er samlet afsat 75.725,00 kr. til kompetenceudvikling, hvilket 
udgør 1,25 % af omsætningen, hvilket vurderes på niveau sammenlignet med lignende tilbud. 
Aktivitetsomkostninger: Der er budgetteret med  172.770,00 kr. til aktivitetsomkostninger svarende til 2,85 % af 
omsætningen, hvilket vurderes på niveau sammenlignet med lignende tilbud.

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Ja: Der foreligger ikke et revideret regnskab for tilbuddet. Offentlige tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge 
revideret regnskab jf. lov om Socialtilsyn. Styringen af tilbuddets økonomi er fastsat i retningslinjerne i 
rammeaftalen i Region Syddanmark. Tilbuddet har indberettet de krævede nøgletal vedrørende årsrapporten på 
tilbudsportalen.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Sundhedssamtaleguide
medarbejderoversigt 
Mad og måltidspolitik
2 Indsatsplaner med angivelse af mål og delmål for borgerns ophold.
Journalnotater på disse to borgerer vedr dissse indsatsmål og delmål for 3 måneder

Observation

Interview Leder er interviewet alene
Medarbejdere er interviewet sammen og hver for sig.
Borgere er interviewet alene og uformelt under frokost. 
Visiterende kommune har besvaret skriftligt  spørgeskema

Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. 
Formålet med illustrationen er, at give tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den 
samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og 
fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet.

Interviewkilder Anbringende kommune

Beboere

Ledelse

Medarbejdere
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