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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 Bofællesskabet Brungårdsvænget

Hovedadresse Brungårdsvænget 37
5900 Rudkøbing

Kontaktoplysninger Tlf: 22880679
E-mail: haka@langelandkommune.dk
Hjemmeside: 
http://www.langelandkommune.dk/Borger/Handicap_psykiatri/Botilbud/Brungaard

Tilbudsleder Hanne Karlskov Andreasen

CVR nr.

Virksomhedstype Offentlig

Tilbudstyper § 107 (midlertidigt botilbud til voksne)

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

Målgrupper 18 til 85 år (medfødt hjerneskade, udviklingshæmning)

Pladser i alt 15
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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 uanmeldte tilsynsbesøg den 6. december 2018, haft helt eller delvist fokus på følgende 
temaer:

Tema 3 -  målgruppe metode og resultater 
Tema 5 -  organisation og ledelse (tema 5)

Hvad angår:

Tema 1: Uddannelse og Beskæftigelse
Tema 2: Selvstændighed og relationer
Team 4: sundhed og trivsel
Tema 6: Organisation og ledelse
Tema 7: Fysisk rammer

- er indholdet i temaer, kriterier og indikatorer overført fra seneste tilsynsrapport på baggrund af tilsynsbesøg den 
27. juni 2018, da tilsynet den 6. december 2018, ikke har givet anledning til ændringer vedrørende disse temaer. 

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført 19-12-2018

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Syd

Tilsynskonsulenter Hanne Klarskov Ågren (Tilsynskonsuelent)

Helle Jakobsen (Tilsynskonsulent)

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 06-12-18: Brungårdsvænget 37, 5900 Rudkøbing (Uanmeldt)

Opmærksomhedspunkter
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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 medvirker til at afgøre i hvilket omfang borgerne skal deltage i beskæftigelse, 
og dermed bidrager til opstilling af mål på dette område. De specifikke delmål vedr. beskæftigelse opstilles af 
beskæftigelsestilbuddet.
Det vurderes endvidere, at tilbuddet støtter de borgere der deltager i et beskæftigelsestilbud i at passe det der er 
aftalt. Desuden sørger tilbuddet for relevant beskæftigelse og indhold i dagen til de borgere, som af forskellige 
årsager ikke deltager i et eksternt beskæftigelsestilbud.

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

Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet understøtter at de borgere der ønsker det, er i beskæftigelse. Det konstateres 
at enkelte borgere ikke er i beskæftigelse. 
Det vurderes, at tilbuddet har støttet alle borgeren i at træffe de beslutninger i forhold til  beskæftigelse som 
borgerne individuelt ønsker og profitere af.  
Det vurderes også, at tilbuddet generelt støtter borgerne i at have et meningsfuldt indhold i dagen, og i 
særdeleshed de borgerer som har aktiviteter internt i tilbuddet. 

Socialtilsyn Syd vurderer  at borgernes sagsbehandlere  inddrages i opfølgningsmøder og i det generelle arbejde 
med opstilling af mål. Det vurderes at praksis omkring opstilling af mål og udfærdigelse af bestillinger er under 
forandring, i en positiv retning.  
Leder oplyser supplerende, at alle borgerer er vurderet ift. VUM og at borgerne skal re-visiteres i forhold til de 
forskellige ydelses pakker og takster, som tilbuddet fremadrettet udbyder. 

Endelig vurderes det, at tilbuddet ert i dialog med beskæftigelsestilbuddet om borgernes deltagelse i beskæftigelse, 
og dermed har sikret at borgerne har deltaget i relevant beskæftigelse.
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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 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i middel grad.

I bedømmelsen af indikatoren er der lagt vægt på, at leder oplyser, at der tages stilling til hvilken beskæftigelse 
borgerne skal deltage i på borgernes opfølgningsmøder. 
Både bo tilbuddet samt det tilbud der leverer beskæftigelsesdelen, borger og sagsbehandler deltager i mødet. jf. 
oplysninger fra leder og medarbejder. 
Endvidere oplyser leder, at borgernes sagsbehandlere generelt er blevet bedre til at holde opfølgningsmøder, og 
dermed deltage i dialogen om opstilling af mål. 
Tidligere stod tilbuddet selv for dialogen med borgere ift. hvor meget beskæftigelse den enkelte skulle deltage i.

Leder oplyser også, at det respekteres hvis en borger ikke ønsker beskæftigelse, da borgerne modtager pension og 
dermed ikke er underlagt et lovmæssigt krav, om beskæftigelse eller uddannelse.

I bedømmelsen lægges også vægt på at medarbejderen oplever at de fleste borgeres potentiale ift. uddannelse og 
beskæftigelse udnyttes, men at der i tilbuddet kunne gøres mere for at vedligeholde borgernes funktionsniveau, så 
de ikke taber funktioner. 

Ledelse medarbejdere og borgere oplyser, at tilbuddet søger at understøtter borgernes mulighed for en aktiv  
hverdag, men bekræfter også, at der forsat ikke opstilles understøttende mål for denne indsats eller følges herpå.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.b

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejderen oplyser, at ca. 2/3 af de pt. indskrevne borgere  deltager i 
aktivitets og beskæftigelsestilbud der leverer ydelser efter SEL §§ 103 og 104. 
Derudover deltager nogle af de borgere der benytter tilbuddets aflastningsplads også i denne beskæftigelse.  

Der lægges også vægt på at medarbejdere og ledelse oplyser også, at de 4 borgere som pt. er hjemme har 
forskellige gøremål internt i tilbuddet. En borger deltager i madlavning to gange ugentligt og modtager undervisning 
af en lærer, som kommer i tilbuddet to gange ugentligt. Desuden går vedkommende tur med en medarbejder hver 
dag.
 De tre øvrige er ældre borgere, som ikke ønsker beskæftigelse. De beskæftiger sig med at snakke med 
medarbejderne, spille spil eller tage med en tur i byen, se TV mv.

I bedømmelsen er der også lagt vægt på, at leder og borgere bekræfter ovenstående.

Endelig er der i bedømmelsen lagt vægt på, at borgerne samstemmende oplyser, at de oplevet en hverdag som er 
meningsfyldt og relevant hhv. i dagtilbud og internt i botilbuddet.
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      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 arbejder med at støtte borgerne i at udvikle sociale kompetencer, men også 
at der kun i lille grad opstilles mål for dette arbejde. Det vurderes også, at tilbuddet er i en udviklingsproces i forhold 
til opstilling af mål, og at opgaven omkring opstilling af mål generelt er under forandring i en positiv retning. 
Tilbuddets nuværende arbejde med målopstilling og dokumentation er dog mangelfuld.
Det vurderes at, tilbuddet har en god opmærksomhed på, at målgruppen overordnet set ikke har gode sociale 
kompetencer, og på at dette kan føre til konflikter. Det vurderes, at tilbuddet støtter borgerne i at forstå og 
overholde sociale spilleregler i hverdagen, og i at reflektere over hvordan et samvær med andre kan blive givtigt for 
alle parter.

Socialtilsyn Syd vurderer desuden, at tilbuddet støtter borgerne i at danne venskaber med hinanden eller med 
borgere på andre bosteder med lignende livsvilkår. Tilsvarende sørger tilbuddet for at borgerne kan deltage i 
netværk og fritidstilbud med disse andre borgere. 

Endelig vurderer Socialtilsyn Syd, at tilbuddet støtter borgerne i at opretholde en god konkakt til deres pårørende.

Gennemsnitlig vurdering 4

Udviklingspunkter

Socialtilsynet anbefaler fortsat, at tilbuddet opstiller konkrete mål for den enkelte borgers udvikling af sociale 
kompetencer og selvstændighed.

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 kun i lille grad opstiller mål for udvikling af borgernes sociale kompetencer og 
selvstændighed, ligesom disse mål kun i lille grad fremgår af de bestillinger tilbuddet modtager. Det bemærkes i 
den forbindelse, at tilbuddet ikke modtager bestilling vedr. alle borgere. Der er god overensstemmelse mellem leder 
og medarbejderes oplysninger og det skriftlige materiale vedr. mangelfuld opstilling af mål på det sociale område. 
Det oplyses dog også, at der pt. foregår et udviklingsarbejde på dette område.
Samtidig vurderes det, at tilbuddet, som en naturlig del af dagligdagen, arbejder med at støtte borgerene i at 
udvikle sociale kompetencer og selvstændighed, uanset om der er opstillet mål for det eller ej. Det vurderes, at 
arbejdet med sociale kompetencer automatisk bliver en del af det daglige arbejde, da borgerne har vanskeligheder 
netop på dette område, hvilket fører til konflikter i hverdagen. Både medarbejder og leder kan beskrive hvordan der 
arbejdes med dette område.

Socialtilsyn Syd vurderer desuden, at nogle borgerne har lidt kontakt til andre i lokalområdet. Der snakkes med 
købmanden, og man hilser når man møder hinanden på gaden. 
Derudover vurderes det, at borgernes kontaktflade primært består af borgere fra andre bosteder, som de møder på 
værkstedet, ved deltagelse i handicapidræt el. lign. Det vurderes desuden, at tilbuddet støtter borgerne i at benytte 
indkøbs, kultur og fritidstilbud sammen med medarbejderne.

Endelig vurderes det, at alle borgerne har kontakt med pårørende. Det er forskelligt i hvilket omfang de har kontakt, 
men det vurderes at borgerne har den kontakt til pårørende de ønsker. Det vurderes også, at tilbuddet støtter 
borgerne i at opretholde kontakten, og for de unges vedkommende, både at løsrive sig fra deres forældre og 
vedligeholde en god kontakt. Det vurderes at tilbuddet tager et individuelt udgangspunkt, og støtter i det omfang og 
på den måde den enkelte borger har behov for.

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 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.a

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i middel grad.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at medarbejderen oplyser, at vedkommende ikke tror, at der er formuleret 
sociale mål for alle borgere, men at sociale kompetencer er noget der arbejdes med ift. alle borgere. Det kan dreje 
sig om hvordan man undgår konflikter, hvordan man taler med andre, hvordan man går på besøg hos hinanden, 
hvordan man får et rart måltid sammen  osv.
Medarbejderen mener, at man på tilbuddet altid har arbejdet med at aftale med borgerne hvad de skulle øve sig i,  
men ikke har været gode til at dokumentere det.
Medarbejderen oplyser desuden, at vedkommende, sammen med en kollega fra et andet bosted, er i gang med et 
kursus vedr. arbejdet med mål og metoder. "Det har været et meget intenst kursus, med mange input". "Der er 
nogle brikker der falder på plads"." Underviseren fortæller om den røde tråd, mål – redskaber – metoder – og hvor 
det kommer fra teoretisk".
De to medarbejdere skal have aftalt med leder, hvordan de skal formidle deres viden til de øvrige medarbejdere. 
"Man skal have indstillet sin hjerne på at der skal dokumenteres: at der skal arbejdes på en ny måde". "Det er et 
paradigmeskift".

I bedømmelsen er der også lagt vægt på, at leder oplyser, at der på nuværende tidspunkt ikke er opstillet mål ift 
sociale kompetencer for alle borgere, men i praksis arbejdes der med udvikling af sociale kompetencer hele tiden. 
Leder mener desuden, at hun kan se at borgerne udvikler sociale kompetencer, og kommer med et par eksempler 
på det. "Der skal bedre dokumentationsarbejde til, men der arbejdes med udvikling af sociale kompetencer hele 
tiden"

Endelig er der lagt vægt på, oplysningerne i den stikprøve vedr. en borger tilsynet har modtaget. Det fremgår af 
denne, at formålet med opholdet bl.a. er at styrke borgerens personlige udvikling. Der er ikke beskrevet sociale mål 
i borgerens handleplan.

Indikator 02.b Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i høj grad.
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I bedømmelsen er der lagt vægt på, at leder og medarbejder samstemmende oplyser, at borgerne  har lidt kontakt 
med den lokale købmand, og hilser på dem de møder på gaden. Nogle borgere har også kontakt til den lokale 
præst. Det oplyses også, at nogle af borgerne deltager i bowling i handicapidræt, at to går til ridning sammen, og at 
en enkelt deltager i gymnastik på det lokale plejehjem. Derudover oplyser medarbejderen, at flere af borgerne går 
på besøg hos hinanden.
Leder oplyser, at ingen af borgerne har ledsageordninger, og at det er hendes klare holdning, at borgerne skal have 
pædagogisk støtte når de skal ud af huset og derfor ikke skal af sted sammen med ufaglærte. "Borgerne har behov 
for støtte hos frisøren, til indkøb, ved lægebesøg mv.". 

Endelig er der lagt vægt på, at den interviewede borger oplyser, at vedkommende bruger sin fritid på at spille pc, og 
høj musik i sin fritid. Borgeren er ikke meget sammen med de andre der bor på tilbuddet. Borgeren oplyser også, at 
vedkommende kender præstens børn.
Medarbejderen oplyser, at denne borger ikke har boet i tilbuddet så længe, og at der arbejdes på at få 
vedkommende til at benytte fællesrummet mere. Det oplyses også, at der har været arbejdet på, at borgeren kunne 
blive venner med en jævnaldrende på et andet botilbud i nærheden.

I bedømmelsen er der også lagt vægt på nedenstående oplysninger, der er indhentet ved tidligere tilsyn.
Leder oplyste, at der er afsat en pulje penge, således at medarbejderne kan deltage i aktiviteter sammen med 
borgerne. Eksempelvis ferietur, koncerter, cafetur, familiebesøg i Jylland. mv.
Pårørende oplyste, at der er mange aktiviteter og der er socialt netværk. Borgerne går til det de gerne vil – 
svømning, musik, koncerter

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.c

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad.

I bedømmelsen af indikatoren er der lagt vægt på, at medarbejderen oplyser, at alle borgere har kontakt til familie. 
Det kan være en faster og onkel, søskende, forældre mv. Borgerne besøger deres pårørende, og hentes og bringes 
enten af de pårørende eller af tilbuddets medarbejdere, da de ikke er selvtransportende.

I bedømmelsen er der også lagt vægt på, at leder oplyser, at borgerene har kontakt med familie i forskelligt omfang. 
"Nogle har rigtig meget – det kan give jalousi". "Nogle støttes i at genopdyrke eller vedligeholde kontakten". Leder 
oplyser at tilbuddet i forhold til de unge borgere støtter både med frigørelse fra forældre og fastholdelse af kontakt. 
Leder mener at forældrene er en vigtig og blivende del af borgernes liv, som tilbuddet naturligt skal samarbejde 
med. Leder opfordrer også forældrene til at snakke sammen, så de kan støtte hinanden. 
Endelig oplyser leder, at der er arrangement for borgere og deres pårørende til jul og at der afholdes sommerfest.

Endelig er der i bedømmelsen også lagt vægt på, at den interviewede borger oplyser, at vedkommende ser sin mor 
hver weekend og også ofte får besøg i sin egen bolig. En anden borger oplyser, at medarbejderne tager med 
vedkommende på besøg hos familien.
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      Vurdering af temaet 
Målgruppe, metoder og result

Temavurdering

Målgruppe, metoder og resultater

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og 
at tilbuddets 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

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet overordnet formår, at sikre et klart formål med indsatser og metoder. Tilbuddet 
kan redegøre for hvordan de valgte metoder bidrager til opnåelse af de opsatte pædagogiske mål for borgerens 
udvikling og trivsel. 

Socialtilsynet vurderer dog samtidig, at tilbuddet, grundet mangelfulde bestillinger fra visiterende kommuner, kun i 
begrænset omfang, kan opsætte sammenhængende mål. 

Socialtilsynet vurderer tillige, at tilbuddet i nogen grad arbejder med resultatdokumentation, men grundet 
manglende systematik og opfølgning, ikke sandsynliggør, at indsatsen har en forventet og positiv effekt. Dog 
vurderer socialtilsynet samtidig, at tilbuddet i høj grad lykkedes med, at understøtte borgerenes individuelle behov 
for trivsel, samt udvikling eller vedligeholdelse af basale færdigheder. 

Gennemsnitlig vurdering 3,8

Udviklingspunkter

Socialtilsyn Syd anbefaler, at tilbuddet opstiller konkrete pædagogiske målbare mål og delmål for den enkelte 
borger, og dokumenterer i forhold til disse, både på daglig basis og i forhold til at dokumentere indsatsen ift. 
borgernes handlekommuners bestilling.  

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

Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet arbejder med en klart defineret, men også meget bred målgruppe, 
hvor alle borgere har væsentlige funktionsnedsættelser og behov for kontinuerligt og individuelt tilrettelagt støtte. 
Det er ydermere socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i den forbindelse anvender relevante faglige metoder og 
tilgange i den pædagogiske indsats, med henblik på, i videst muligt omfang, at understøtte opsatte mål. 
Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at tilbuddet, i samarbejde med forskellige eksterne samarbejdspartnere, 
formår, at tilbyde borgerne relevante og individuelt tilpassede indsatser. 

Det er dog samtidig socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet ikke i tilstrækkelig grad, formår, systematisk, at 
strukturere følge op og evaluere de pædagogiske mål, omkring borgernes forløb. 

Indikator 03.a Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til 
tilbuddets målsætning og målgrupper.
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Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. 

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at tilbuddet via tilbudsportalen oplyser, at deres målgruppe er personer over 18
 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (udviklingshæmning, medfødt hjerneskade), der har 
behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner og / eller pleje og omsorg. Det fremgår endvidere af 
tilbudsportalen, at tilbuddets faglige målsætning er: "Enhver borger er hovedperson i eget liv og har kompetencer til 
både nutidige og fremtidige udfordringer"

Det er i den forbindelse også tillagt vægt, at oplysningerne på tilbudsportalen bekræftes af medarbejdernes 
beskrivelse af en bred målgruppe af borgere med mange forskelligartede forudsætninger. Den brede målgruppe 
understøttes bekræftende af borgerinterviews, samt socialtilsynets stikprøver af VUM og døgnrytmeplaner. 

Det er tillige tillagt vægt, at oplysninger på tilbudsportalen vedrørende metoder og faglige tilgange er 
overensstemmende med medarbejderinterviews, hvor der refereres til blandt andet konfliktnedtrappende metode 
(low arousel), anerkendende metode og understøttende metode ift. selvstændighed og vedligehold af færdigheder. 
Herudover anvender tilbuddet, ifølge medarbejderne, i høj grad døgnrytmeplaner for borgerne. Hvilke, socialtilsynet 
kan konstatere i overensstemmelse med tilbuddets beskrivelse af rammerne for målsætning, på tilbudsportalen. 

Det er herudover tillagt vægt, at socialtilsynet gennem borgerinterview bliver oplyst, at de adspurgte borgere er 
tilfreds med den hjælp de modtager i tilbuddet. 

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b

Indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at der, ifølge medarbejderne, alene tilgår tilbuddet VUM plus beskrivelse, men 
ingen bestilling, fra de visiterende kommuner. Det er samtidig tillagt vægt, at der ifølge stikprøver af 
døgnrytmeplaner kan konstateres adskillige mål i den daglige pædagogiske indsats. Det er endvidere tillagt vægt, 
at medarbejderne oplyser, at de I dagligdagen inddrager borgerne i forhold til, at kunne mere, italesætter succeser 
mv. 

Det er dog også tillagt vægt, at dokumentation for effekt, læring, forbedring, og opfølgning, ifølge medarbejderne, 
primært tager udgangspunkt i brug af journalnotater. Medarbejderne oplyser samtidig, at konsekvent opfølgning 
alene forekommer, på anmodning herom fra kommunen. Medarbejderne oplyser i den forbindelse, at det der fylder 
er lavpraktiske ting/opgaver, som borgerne gerne vil have hjælp til. I forhold til ændring af mål, opgaver mv. for 
borgerne, oplyser medarbejderne yderligere, at de kun ændres, hvis der er et behov. Medarbejderne fortæller også, 
at de ikke har en skabelon til en handleplan for borgerne, eller en kultur for hvordan og hvornår man følger op på 
borgernes mål. Ifølge medarbejderne forekommer der dog drøftelser både på personalemøder og i teammøder. 

Socialtilsynet kan ved gennemgang af stikprøve i journaler, konstatere journalføring i dagbogsform. Ledelsen 
bekræfter forholdene, og henviser til, at der mangler viden om og præcisering af hvad journalen kan anvendes til og 
hvordan man bringer den i spil ift. borgerens mål. 

Ifølge ledelsen er systemerne klar til en systematisk opfølgning, man er blot ikke kommet i gang. I forbindelse med 
ledelsesinterview oplyses det dog, at ny leder har erfaring fra og kendskab til strukturen omkring handleplan og mål 
fra tidligere sammenhænge. 

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.c

Indikatoren bedømmes opfyldt høj grad. 
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Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at der ifølge medarbejderne, pågår opfølgning på borgernes udvikling, via 
personalemøder, hvor drøftelserne føres i dagsordenen og evt. ændringer/tilretninger skrives ind i 
døgnrytmeplanerne. Medarbejderne oplyser overensstemmende, at de i hverdagen er gode til, at implementere 
ændringer i borgernes aktiviteter og/eller ansvar for egne opgaver. 

Det er også tillagt vægt, at ledelsen oplyser, at målene fra kommunerne er realistiske, men ofte kun omhandler ren 
vedligehold af færdigheder for borgerne. Ledelsen oplyser samtidig, at man hidtil kun har forholdt sig til det 
pædagogiske arbejde i tilbuddet, uden at strukturere tilgang og metode i forhold til dokumentation, opfølgning mv. 

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.d

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at ledelsen og medarbejdere samstemmende henviser til samarbejde med 
VISO, Værkstedsgården (hvor de fleste borgere er i aktivitetstilbud), samt jobcentret efter behov. Endvidere oplyser 
ledelsen, at der er samarbejde med Oligofreni klinikken. 

Det er endvidere tillagt vægt, at medarbejderne oplyser, at både ergoterapeuter og fysioterapeuter kan hentes ind, 
efter behov. 

Socialtilsynet kan desuden konstatere, at det på tilbudsportalen fremgår, at visiterende sagsbehandler indkalder 
tilbuddet til et statusmøde ca. 1 gang årligt, med henblik på drøftelse af trivsel og udvikling, samt mål og delmåls. 
Endvidere, at handleplan/døgnrytmeplaner evalueres 1 gang årligt. Socialtilsynet konstaterer dog samtidig, at der, 
Jf oplysninger fra medarbejdere og ledelse, sjælden afholdes opfølgningsmøder og oftest på tilbuddets 
foranledning. 
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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

Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet i nogen grad inddrager borgerne i beslutninger omkring deres eget liv. Dette 
sker særligt i forhold til dagligdags beslutninger omkring kost, udflugter el.lign.

Det vurderes også, at borgerne trives i tilbuddet, og at medarbejderne understøtter deres mentale og fysiske trivsel. 
Dette sker gennem sund kost, samvær udflugter mv. Borgerne støttes desuden i kontakt til sundhedsydelser i 
nødvendigt omfang.

Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet ikke anvender fysisk magt overfor borgerne. Det vurderes også, at der i 
konfliktsituationer anvendes flere forskellige relevante metoder som bidrager til at magtanvendelse ikke 
forekommer. 

I forhold til overgreb vurderes det, at tilbuddet gennem almindelig konfliktnedtrapning søger at mindske overgreb. 
Det vurderes dog også at medarbejderne udsættes for overgreb i form af ukvemsord, trusler, spytning mv.

Gennemsnitlig vurdering 4,5

Udviklingspunkter

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer at tilbuddet inddrager borgerne i medbestemmelse i eget liv. Det sker særligt i forhold til kost 
og sociale aktiviteter. Det vurderes at borgerne  har mange muligheder og der er fokus på det gode liv.

Indikator 04.a Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.
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Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a

Tilsynet bedømmer at tilbuddet i middel grad opfylder indikatoren.

I bedømmelsen lægges vægt på borgernes oplysninger om at de generelt oplever at medarbejderne er lydhøre 
overfor borgernes udtalelser. Borgerne nævner også at de oplever at deres personlig grænser bliver respekteret, fx 
i forhold til autonomi i egen lejlighed. 

Der lægges dog også vægt på borgers udtalelser om at vedkommende ikke oplever sin personlige integritet 
respekteret. 

Endvidere lægges vægt på leders oplysninger om at de i tilbuddet har fokus på at høre og respekterer borgerne, 
men at nogen af borgerne pga. deres funktionsnedsættelse og evt. psykiatriske overbygning, har behov for stram 
struktur og meget faste rammer for at kunne fungerer i hverdagen og at dette nogen gange kolliderer med 
borgernes manglende evne til at behovsudsætte. 
Leder oplyser også at de altid følger op, sammen med medarbejderen, når borgerne giver udtryk for at de føler sig 
misforståede og ikke respekteret.

Der lægges også vægt på at leder oplyser at de i tilbuddet har fokus på hvilket sprogbrug og tone der anvendes i 
tilbuddet fra medarbejdere til borgere og.

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

Tilsynet bedømmer at tilbuddet i xx grad opfylder indikatoren.

I bedømmelsen lægges vægt på oplysninger fra leder om, at der på tilbuddet er  oprettet et Bruger/pårørende råd.
I dette forum drøftes vedligeholdelse af tilbuddet samt planlægning de pårørende arrangementer der afholdes i 
tilbuddet, 

Der lægges også vægt på at beboerne har mulighed for indflydelse på madplanen i tilbuddet. Husassistenten 
inddrager borgerne individuelt i forhold til deres ønsker og hun tager samtidig højde for borgerens særlige 
udfordringer, fx. diabetes og overvægt. Borgerne har også direkte mulighed for selv at bestemme hvilken mad de 
ønsker at spise til frokost, enten ved selv at smøre deres madpakke eller ved at give udtryk for deres ønsker til 
medarbejderen.  jf. oplysninger fra leder og borgere.

Tilsynet konstaterer, at der forsat er lås på køleskabe i tilbuddets fællesområde og at der er begrænset udvalg af 
madvare til rådighed mellem måltider. jf. observationer på tilsynet samt oplysninger fra leder.

I bedømmelsen lægges vægt på at leder oplyser at denne skærmning er begrundet i nogle borgeres manglende 
evne til at  behovsudsætte kombineret med deres sundhedsmæssige tilstand med overvægt og svært regulerbar 
diabetes. Tilsynet observerer under tilsynet, at en borger ikke formår at udsætte behov for mad og "stjæler" mad fra 
et køleskab som kunne åbnes på klem trods aflåsning. 

I bedømmelsen lægges også vægt på at borgerne har mulighed for individuelt at vælge hvilke af Langeland 
kommunes ferieture de ønsker at deltage i, dvs. både dags og flerdags ture. 

Der læggens endvidere vægt på at borgeren i nogen udstrækning har indflydelse på, hvordan  deres hjemme dage/ 
1:1 kontakt til medarbejderen skal anvendes.
To af borgerne, som har mobilitetsudfordringer, har mulighed for at tilkalde medarbejderen pr. mobiltelefon når de 
har behov for hjælp. Dette imødekommer borgernes ønsker om fleksibilitet og autonomi  i de daglige gøremål. 

Tilbuddets borgere har en busforening, og der er to busser til rådighed. Dette giver mulighed for at imødekomme 
borgernes individuelle og kollektive ønsker om planlagte og spontane aktiviteter i tilbuddet- jf. oplysninger fra 
borgere og medarbejdere. 
De pårørende oplyser på et tidligere tilsyn, at de oplever at borgerne er selvbestemmende og medinddraget.
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Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Tilsynet vurderer at tilbuddet understøttelser af borgernes mentale og fysiske trivsel.

Tilbuddet har fokus på borgernes trivsel og opmærksomhed på hvornår der skal sættes ind med tiltag, hvis en 
borger ikke trives.

Tilbuddet har i høj grad fokus på at borgernes har mulighed for adgang til relevante sundhedsydelser. 
Tilbuddet arbejder med kost og motion, samt motivation for at øge borgernes sundhed.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Tilsynet bedømmer at tilbuddet i meget høj grad opfylder indikatoren.

Der er lagt vægt på oplysninger fra tidligere tilsyn hvor pårørende oplyser at de er meget tilfredse med hvordan 
borgerne trives. 

Der er desuden lagt vægt på oplysninger fra leder og medarbejdere. De er enige om at borgerne i meget høj grad 
trives.
Medarbejderne uddyber at de i en "trivseslmåling" blandt borgeren ville lægge vægt på borgerens generelle humør 
og sindsstemninger. De ville også lægge  mærke til i hvor høj grad borgeren søger fællesskabet i fællesområderne 
contra hvor meget de benytter egen lejlighed. Derudover ville de tage højde for fraværet af konflikter i husene samt 
i hvor høj grad borgeren giver udtryk for tryghed via overskud til at prøve nye ting som de ikke kender eller har 
prøvet før. 
Og set i denne kontekst giver medarbejderen udtryk for at de oplever at borgerne trives. 
Leder supplerer med at en del af trivslen og trygheden i tilbuddet også kan aflæses på borgernes indlæggelses  og 
sygestatistik som er meget lav. 

Der lægges også vægt på at tilsynet har observeret borgere under rundvisning, og haft 5 borger interviews hvor 
borgerne alle giver udtryk for at de generelt er i trivsel, men også at de er let påvirkelige af hinanden og de 
forskellige medarbejders tilgang til arbejdet.

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

Tilbuddet bedømmes til i meget høj grad at opfylde indikatoren.

Der er desuden lagt vægt på oplysninger fra leder og medarbejdere. De er enige om at borgerne har mulighed for 
at benytte relevante ydelser. Tilbuddet benytter borgernes egen læge og lægekonsulent i kommunen. Derudover er 
der samarbejde med hjemmeplejen og psykiatrisk afdeling i Svendborg - Oligofreni team. 

Leder oplyser dog at der fremadrettet skal være fokus på hvilken medarbejdergruppe der er på tilbuddet i forhold 
medicinhåndtering. 

Der er lagt vægt på oplysninger fra tidligere tilsyn fra  pårørende. De oplever at tilbuddet i meget høj grad varetager 
borgerens behov for relevante sundhedsydelser. 

Endvidere lægges vægt på oplysninger fra borgerer der oplyser at de har mulighed for at komme til lægen og få 
besøg af sygeplejersken hvis de har behov for det.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.c
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Tilbuddet bedømmes til i meget høj grad at opfylde indikatoren.

I bedømmelsen lægges vægt på at borgernes fysiske sundhed søges tilgodeset via fokus på kost, 
kostsammensætningen og motion samt korrekt medicinering. jf. oplysninger fra leder og medarbejdere.

Der lægges også vægt på at tilbuddet i nogen grad søger at inddrage borgerne i dagligdagen i tilbuddet og give 
borgere mulighed for at byde ind med de potentialer og kompetencer de hver især har. jf. oplysninger fra ledelse, 
medarbejdere og borgere. 

Der lægges også vægt på borgers oplysninger om at de oplever at de bliver søgt motiveret til at vedligeholde deres 
fysiske formåen i hverdagen. Borgerne oplyser også at de i noget omfang bydes ind af medarbejderen til at bidrage 
til tilbuddets drift og fælles-aktiviteter med de evner og kompetencer de hver især her. 

Der lægges endvidere vægt på at tilbuddet arbejder med struktur og rammeplaner, for de borgere som har behov 
for det, pga. risiko for overstimulering og deraf følgende udad-reagerende adfærd. jf oplysninger fra leder og  
borgere.

Endeligt lægges vægt på at medarbejderne oplyser at de altid søger at arbejde udfra borgernes håb og drømme og 
således tager udgangspunkt i borgernes nærmeste udviklingszone og egen-motivation.

Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsyn Syd vurderer, at medarbejderne arbejder med forskellige konfliktnedtrappende metoder, som bidrager 
til at tilbuddet ikke anvender magt overfor borgerne. Det konstateres, at der er god overensstemmelse mellem de 
retningslinjer leder oplyser om, og det medarbejderene oplyser om daglig praksis. 
Desuden er begge parter er enige om, at det er længe siden der sidst har været anvendt magt overfor en borger.

Socialtilsyn Syd vurderer desuden, at tilbuddets ledelse og medarbejdere ved hvordan magtanvendelse skal 
indberettes, og at der vil ske en opfølgning på eventuelle episoder med henblik på at uddrage læring og forbedre 
indsatsen.

Endvidere vurderes, at tilbuddets indsats i forhold til at forhindre vold og overgreb i tilbuddet, er relevant i forhold til 
målgruppernes problematikker.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad.

I bedømmelsen er der lagt vægt på, at leder oplyser, at tilbuddet ikke har magtanvendelser. 
Leder oplyser også, at retningslinjen ift. konflikter er, at medarbejderne skal trække sig og gå væk fra konflikten. De 
skal ikke være konfronterende, men finde en vej til at kommunikere med borgeren, så der kan komme en positiv 
udgang. Medarbejderne skal anvende Low arousal tilgang.

Der er også lagt vægt på, at medarbejderen bekræfter, at det er meget længe siden der har været 
magtanvendelser på tilbuddet. Medarbejderen oplyser også, at de forebygger magtanvendelser ved at aflede 
borgerne når de kan se at en konflikt kan være undervejs eller ved at undlade at konfrontere borgerne med 
uhensigtsmæssig adfærd. "De dage skal man være mindre konfronterende, og f.eks. ikke rådgive om sund kost.". " 
Vi skruer lidt ned for de øvrige mål".

I bedømmelsen af indikatoren er der også lagt vægt på nedenstående oplysninger, som er indhentet i forbindelse 
med tidligere tilsyn.
Medarbejderne oplyste, at der på forskellige måde arbejdes med at undgå, at konflikter fører til magtanvendelser. 
Den medarbejder der har konfliktuddannelse rådgiver de andre i hverdagen og på Avaleo. F.eks. Ikke nægte 
borgerne noget – pas på med at sige nej – hør hvad det er borgerne vil sige når de er vrede. Medarbejderen mener 
at konflikter kan undgås hvis man er lyttende og nærværende. Medarbejderne oplyser også, at der arbejdes med 
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faste dagsskemaer og aftaler med borgerne for at minimere antallet af konflikter. Desuden oplyste de, at der er 
aflåste skabe hos borgerne til medicin. Disse skabe bruges hos nogle borgere også til penge og slik efter borgernes 
eget ønske. Medarbejderne ved at de ikke kan nægte borgerne at få låst deres ting ud, når det passer dem.
Leder oplyste, at der arbejdes med at medarbejderne skal overholde den aftalte struktur for borgerne, da brud på 
aftaler medfører konflikter.

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 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i høj grad. 

I bedømmelsen af indikatoren er der lagt vægt på, at tilsynet ikke  har modtaget en indberetning om anvendelse af 
magt i de seneste 12 måneder.  De tidligere fremsendte registreringer af magtanvendelser er korrekt registreret og 
fremsendt til tilsyn. 

Der lægges også vægt på at der i tilbuddet er procedure for at dokumentere og gennemgå magtanvendelserne 
med medarbejderne efterfølgende til løbende læring og forbedring af indsatsen.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet tilstræber at forebygge overgreb gennem generel konfliktnedtrapning, men at 
der på trods af dette forekommer overgreb mod medarbejderne. Overgrebene forekommer  i form af  verbale og 
fysiske trusler.
Det vurderes ikke, at tilbuddet har et relevant beredskab i form af risikovurdering, og fastlagte indsatser i forhold til 
de borgere, som har truende eller voldelig adfærd.

Socialtilsyn Syd vurderer, at tilbuddet registrerer overgreb, og tilbyder den berørte medarbejder kollegial hjælp. Der 
kan også tilbydes psykologhjælp hvis det vurderes påkrævet. Tilbuddet har en fast procedure omkring registrering 
og støtte til medarbejderne. jf. oplysninger fra medarbejdere. 

Det vurderes også, at tilbuddet evaluerer de episoder der forekommer med henblik på at kortlægge øgning i antal 
set i sammenhæng med borgernes fysiske og psykiske velbefindende. 
Det vurderes  at episoderne evalueres med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen.

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 er bedømt til at være opfyldt i høj grad.

I bedømmelsen af indikatoren er der lagt vægt på, at leder og den interviewede medarbejder begge oplyser, at det 
jævnligt forekommer, at medarbejderne bliver verbalt overfuset eller truet, . Begge oplyser, at disse verbale 
overfusninger er ofte og kontinuerlige. Dog har leder oplevet en dalene intensitet siden et skift i 
medarbejdergruppen.

I bedømmelsen er der også lagt vægt på, at medarbejderen oplyser, at der benyttes forskellige metoder i 
konfliktsituationer så som: afledning/ støtte til at flytte opmærksomheden over på noget andet, støtte til at gå sin 
vej, en til en kontakt med en medarbejder mv. Forebyggende arbejdes der med struktur, måltider i egen bolig alene 
eller sammen med en anden, samtaler om konfliktløsning generelt og som efterbearbejdning af en konkret konflikt.

I bedømmelsen er der desuden lagt vægt på, at borgerne oplyser, at når der er konflikter i tilbuddet , plejer der at 
være nogen medarbejdere der hjælper med at løse konflikten. Borgerne oplyser også at de generelt har den 
strategi at gå i egen lejlighed når der er optræk til konflikter i fællesarealet.

18

Tilsynsrapport



19

Tilsynsrapport



      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

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets organisation og organisering af arbejdet er hensigtsmæssig, samt at 
tilbuddets ledelse fremstår kompetent og ansvarlig. Det vurderes også, at tilbuddet drives forsvarligt, samt at 
ledelsen formår, at understøtte medarbejdernes fokus på borgernes individuelle og konkrete behov. 

Gennemsnitlig vurdering 3,7

Udviklingspunkter

Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet har fokus på rettidig registrering/ændring på tilbudsportalen, herunder 
indlevering af årsrapporter, samt generelt at opdatere oplysninger. 

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet med udgangspunkt i hidtidige ledelsesmæssige kompetencer, samt 
medarbejderens opfattelse af tryghed i dialogen med ledelsen i tilbuddet, også fremadrettet vil bestå af en ledelse 
med relevante kompetencer. 
Der er i bedømmelsen tillige lagt særlig vægt på, at tidligere leder, nu er ansat som overordnet myndighedschef for 
handicap og psykiatri i Langeland Kommune, må forventes, at fastholde den hidtil gennemførte ledelsesmæssige 
linje. 
Det er også socialtilsynets bedømmelse, at medarbejdernes mulighed for sparring hos ledelsen, er uforandret. 

Det er tillige tillagt vægt, at ny daglig leder i tilbuddet, forventes at sætte fokus på strukturering af mål, opfølgning 
og evaluering, med baggrund i tidligere erfaringer fra andet tilbud. 

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a

Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad. 

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at ny leder i tilbuddet oplyser til socialtilsynet, at have erfaring med 
implementering af målopfølgning og resultatbaseret styring i relation hertil.

Det er tillige tillagt vægt, at ledelsen oplyser, at der samarbejdes tæt med leder på Værkstedsgården, og at der 
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herudover er et ledernetværk med øvrige ledere og tilbud inden for samme chefområde.  

Det er yderligere tillagt vægt, at ny leder tilbydes lederuddannelse på UCL, og det forventes, at ny leder tager imod. 
Lederuddannelsen tilbydes, ifølge ledelsen, til alle nye ledere i Langeland kommune. 

Ydermere, er det tillagt vægt, at medarbejderne oplyser, at der hidtil har været en tryg dialog med ledelsen i 
tilbuddet, hvad angår faglige drøftelser. Det er tillige medarbejdernes oplevelse, at der ledelsesmæssigt har kunnet 
sættes ord på den pædagogiske indsats. Det er medarbejderens ønske, at den nye ledelse tager fat i arbejdet med 
implementering af pædagogiske og sundhedsmæssige handleplaner, og mere dokumentation. 

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.b

Indikatoren dømmes opfyldt i høj grad. 

Det er i bedømmelsen vægtet, at medarbejderne har oplyst, at sparring foregår dagligt mellem 
medarbejdere/kollegaer/ledelse. Ifølge medarbejderne er der ikke kalendersat tid til sparring, men det forekommer 
løbende og efter behov. Ligesom der, ifølge medarbejderne, også drøftes konkrete problematikker omkring 
borgerne, på personalemøder. 

Det er yderligere tillagt vægt, at ny leder af tilbuddet, ifølge ledelsen, har erfaring med strukturering af faglig 
sparring i relation til handleplaner/indsatsmål mv. 

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i tilstrækkelig grad leverer relevant og behovsdækkende kontakt 
mellem medarbejderne og borgerne. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at borgerne giver udtryk for tillid til 
medarbejderne, også tilknyttede vikarer. 
Det er herudover socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet i høj grad sikrer fokus på behov for eventuelle eksterne 
ydelser, der kan bidrage til, at understøtte borgerenes individuelle behov. 
Det er dog også socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddets manglende indberetning af personalegennemstrømning 
og medarbejderens sygefravær på tilbudsportalen, ikke understøtter tilbuddets gennemsigtighed. 

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 opfyldt i høj grad.

Det er i bedømmelsen tillagt vægt, at de interviewede borger samstemmende oplyser, at blive hjulpet efter behov 
og at de har tillid til medarbejderne og er trygge ved at bede om hjælp hos dem.

Socialtilsynet konstaterer, ud fra tidligere udleveret medarbejderoversigt, at de fleste medarbejdere har en faglig 
relevant uddannelse eller lang erfaring med borgerne i tilbuddet og god viden omkring disse. 

Yderligere tillægges det vægt, at ledelsen giver udtryk for opmærksomhed på behovet for relevante kompetencer i 
huset, herunder behovet for efter/videreuddannelse. Ledelsen oplyser samtidig, at man oplever sig godt dækket 
ind, og også har fokus på behovet for kompetente vikarer i huset, der oplæres hensigtsmæssigt. 

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.b

Indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad
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Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at interviewede borgere, medarbejdere og ledelse, overensstemmende 
oplyser, at der anvendes en del medarbejdere med tidsbegrænset ansættelse i tilbuddet, men at borgerne oplever 
sig trygge ved dem og har tillid til at de også kan hjælpe. Endvidere, at ledelsen oplyser, at der anvendes 
tidsbegrænsede ansættelser for udækkede timer fx barsel, og at de løse vikarer herefter anvendes i deres sted. 

Det er slutteligt tillagt vægt, at oplysninger om personalegennemstrømning, ikke er opdateret på tilbudsportalen 
siden årsrapport 2017. 

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.c

Indikatoren bedømmes opfyldt i middel grad. 

Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at ledelsen oplyser, at der har været to tilfælde af længerevarende sygdom, 
hvoraf den ene medarbejder, grundet personlige forhold, ikke efterfølgende kunne vende tilbage i sit job. Det er 
endvidere oplyst, at der aktuelt er 3 medarbejdere på barsel. 

Det dog også tillagt vægt, at oplysninger om sygefravær, ikke er opdateret på tilbudsportalen siden årsrapport 
2017. 
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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 i kraft af deres uddannelser har relevante grundkompetencer 
ift. arbejdet med målgruppen. Det vurderes dog også, at medarbejdernes efteruddannelse i tilbuddets faglige 
tilgang er mangelfuld, og at tilgangen ikke er fuldt implementeret endnu. Desuden vurderes det, at medarbejderne 
mangler specialviden ift. nogle af de indskrevne borgere.

Gennemsnitlig vurdering 3,5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsyn Syd vurderer, at medarbejderne har relevante grundlæggende kompetencer ift. arbejdet med 
målgruppen. Medarbejdergruppen indeholder både sundhedsfagligt og socialfagligt uddannede medarbejdere 
hvilket vurderes at være i overensstemmelse med målgruppens behov. 
Det vurderes også, at medarbejderne ikke har specialviden om de specifikke vanskeligheder nogle borgere i 
målgruppen har. Der er således begrænset viden om psykiatri og senhjerneskade i medarbejdergruppen. 

Det konstateres at medarbejderne har modtaget efteruddannelse i tilbuddets primære faglige tilgang - 
neuropædagogik. 
Det vurderes   at tilgangen i nogen grad er  implementeret i tilbuddet. 
Det vurderes også, at medarbejderne i nogen grad er sikre i deres metodebeskrivelser, når de fortæller om deres 
pædagogiske praksis.

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

Bedømmelse 3 (i middel grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.a

Indikatoren bedømmes til i middel grad at være opfyldt.
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I bedømmelsen af indikatoren er der lagt vægt på, at det fremgår af det udleverede materiale, at medarbejderne for 
flertallets vedkommende har relevante faglige grunduddannelser set i forhold til målgruppen.
Der er både pædagoger og Sosu - assistenter ansat. Dog er nattevagterne u-udannede. Det fremgår også, at en 
del af medarbejderne har deltaget i et neuropædagogisk grundkursus. 
Dette gælder dog ikke nattevagterne og de senest ansatte medarbejdere. 
Endelig fremgår det af materialet, at tilbuddet ikke beskæftiger medarbejdere med efteruddannelse indenfor 
psykiatri og senhjerneskade.

I bedømmelsen lægges vægt på at leder oplyser at hun ser en stor fordel i at have både sundhedsfaglige og 
socialfaglige medarbejdere ansat, da de supplerer hinanden og tilsammen dækker målgruppens behov.
Leder oplyser desuden, at der ikke i tilbuddet er ansat medarbejdere som kan kommunikerer med en borger med 
anden etnisk herkomst men at denne borgers behov søges imødekommet ved tolkebistand og Ipad understøttet 
tolke-program. 
Leder oplyser også, at tilbuddets grundlæggende metode er neuropædagogik . Tidl. Leder mener, at omfanget af 
medarbejdernes efteruddannelse og specialviden er lille set i forhold til målgruppens behov.

Der er også  lagt vægt på medarbejdernes oplysninger vedr. efteruddannelse og specialviden i bedømmelsen. 
Medarbejderne sætter pris  på kurset i neuropædagogik, og ser god anvendelse af det i blandt  tilbuddets borgere. 
Medarbejderne udtrykker et godt kendskab til tilbuddets borgere de enkeltes særlig behov for støtte og guidning
Medarbejderne oplyser også, at ingen af de ansatte har specialviden om psykiatri  og senhjerneskade og at  
arbejdet med de senhjerneskadede borgere og borgere med begyndende demens eller psykiatrisk overbygning er 
en udfordring, da de skal søges rehabiliteret på en anden måde end borgere med en udviklingshæmning/sen 
udvikling.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.b

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt

I bedømmelsen af indikatoren er der lagt vægt på, at tilsynet under besøget observerer, at medarbejderne 
henvender sig til borgerne på en respektfuld måde. Der spørges ind til det borgerne ønsker svar på, der spørges 
om lov til at komme ind i deres boliger, der henvises til hjælp fra andre når det er nødvendigt og medarbejderne 
møder borgerne når de henvender sig

I vurderingen lægges vægt på oplysninger fra medarbejderne, der fortæller de anser den tværfaglige 
sammensætning af teams som et gode ift at forstå og møde borgerne bedst muligt i dagligdagen. Derudover er 
borgernes dagsstruktur tydeligt beskrevet sådan at det er muligt for forskellige medarbejdere at yde en ensartet 
pædagogisk støtte til borgeren.  

Der lægges også vægt på oplysninger fra ledelsen om at de oplever at medarbejdernes kompetencer udnyttes på 
bedre vis i tilbuddet og at medarbejderne er blevet mere tydelige ift. hvilke tilgang og metoder der anvendes i det 
daglige. 

Endeligt lægges der vægt på at borgerne oplyser at medarbejderne formår at støtte dem ift de forskellige behov de 
måtte have.

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 tilbuddets fysiske rammer samlet set understøtter borgerens trivsel og individuelle 
behov for udvikling.
Det vurderes, at borgerne har tidssvarende boliger af god standard, og at de har god mulighed for at værne om 
deres privatliv i egen bolig. Det ses tydeligt på indretningen, at boligerne er borgernes hjem. 
Tilbuddets fællesarealer vurderes til at kunne være udfordrende for nogle borgere. Dette skyldes dels borgernes 
manglende sociale kompetencer men også, at det relativt lille fællesrum rummer mange funktioner. Det vurderes at 
tilbuddets medarbejdere er opmærksomme på dette, og støtter borgerne i gøre ophold i fællerummet attraktivt, men 
også i at bruge egen bolig når de har behov for ro.

Gennemsnitlig vurdering 4,3

Udviklingspunkter

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsyn Syd vurderer, at boligerne på tilbuddet i høj grad understøtter borgernes udvikling og at de giver 
mulighed for at tage hensyn til de individuelle behov borgerne har. Det vurderes, at boligerne svarer til en 
almindelig almennyttig bolig i størrelse. De har dog kun et lille tekøkken, hvilket vurderes at modsvare borgernes 
behov, da de kun i lille grad selvstændigt kan stå for madlavning.
 
Det vurderes desuden, at samvær i tilbuddets fællesrum kan være udfordrende for borgere med begrænsede 
sociale kompetencer, hvilket er en problematik for en stor del af målgruppen. Rummets størrelse gør, at borgerne 
ikke kan opholde sig i det, uden at blive inddraget i det der foregår. Rummet udfylder desuden mange funktioner; 
TV, stue, spisestue og køkken, så det vurderes, at der sjældent er roligt. Det vurderes at disse forhold samlet set 
jævnligt fører til konflikter. Det vurderes dog også, at alle borgere benytter fællesrummet i forskelligt omfang.

Samlet set vurderes det at borgerne trives med de fysiske rammer, som også giver mulighed for ophold udendørs 
på tilbuddets terrasse eller i haven.

Endelig vurderes det, at det er tydeligt afspejlet i boligernes indretning, at borgerne har bestemt hvordan de skal 
indrettes, og at det er deres hjem.

Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a
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Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i høj grad.

I bedømmelsen af indikatoren er der lagt vægt på, at både leder og den interviewede medarbejder mener at 
borgerne trives i den fysiske ramme, og er glade for deres boliger.

Der er også lagt vægt på, at alle de borgere tilsynet taler med giver udtryk for at være glade for deres boliger.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i høj grad.

I bedømmelsen af indikatoren er der lagt vægt på, at medarbejderen mener, at boligerne imødekommer borgernes 
behov. "Der er lifte hvor der er brug for det, og vi får de hjælpemidler der er brug for". 
Medarbejderen mener også, at det er godt at borgerne har deres egen lejlighed, som de kan trække sig tilbage til 
når ophold i fællesskabet bliver for meget for dem. Fællesrummet er en udfordring for nogle borgere - "de vil gerne 
være der, men kan ikke altid rumme det". "Borgerne respekterer hinandens privatliv i egne boliger - kun en enkelt 
kan have svært ved det". 
Medarbejderen mener, at fællesrummet størrelsesmæssigt er i underkanten til de 15 borgere tilbuddet har efter 
udbygningen med 4 boliger i nr. 8. Medarbejderen har observeret, at nogle af borgerne i nr. 8 ikke bruger 
fællesrummet ret meget.
Endelig mener medarbejderen, at de fleste af borgerne har glæde af at bo i et fællesskab. "Der er en stor tryghed 
ved at vide at der er nogen ude på gangen". 

I bedømmelsen er der også lagt vægt på, at leder mener, at indretningen i nr. 37 er ikke specielt tidssvarende ift. en 
borgruppe med små sociale kompetencer. "På den anden side har de glæde af trygheden ved at være tæt på 
medarbejdere". "Der kan være knald på i fællesrummet, derfor er der nogle der vælger at gå i egen bolig alene eller 
sammen med en anden". Leder oplyser også, at det skifter meget igennem dagen hvem der er i fællesrummet, men 
at alle borgere bruger det.
Leder mener, at borgernes boliger i høj grad imødekommer deres behov.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.c

Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad.

I bedømmelsen af indikatoren er der lagt vægt på, at medarbejderen oplyser, at borgerne er del af at indrette deres 
bolig. "De er med til at vælge møbler og farver". "Det er forskelligt hvor meget borgerne ønsker at deltage i 
indretningen, en enkelt borger er ret ligeglad".

I bedømmelsen er der også lagt vægt på, at den interviewede borger oplyser at vedkommende har indrettet sin 
lejlighed sammen med sine forældre, og har været med ude at købe møbler sammen med dem. Borgeren har selv 
besluttet hvilke møbler der skal være i boligen, og hvilke billeder der er kommet op at hænge.

Endelig er der i bedømmelsen lagt vægt på, at tilsynet under besøget ser to borgeres boliger. I den ene afspejles 
det tydeligt at der bor et ungt menneske, der er personlige billeder på væggene og effekter som afspejler borgerens 
interesser. I den anden bolig er der på tilsvarende måde billeder som har en betydning for borgeren og som denne 
fortæller om. Det er tydeligt, at boligerne er indrettet forskelligt, og borgerne oplyser, at de selv har bestemt hvordan 
der skal se ud.
Begge boliger er indrettet med personlige hjælpemidler, som modsvarer borgernes behov.
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Økonomisk Tilsyn

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi

Økonomisk bæredygtig?

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

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Godkendelsesbrev
Seneste tilsynsrapport
Kopi af 2x VUM Plus for borgere i tilbuddet
Kopi af 2x dagsbogsnotater for borgere i tilbuddet
kopi af 2x handleanvisninger (dagsrutiner) for borgere i tilbuddet
Interview med 5 medarbejdere
Interview med ledelsen (ny afdelingsleder, samt myndighedschef)
Interview med 2 borgere i tilbuddet.

Observation Deltog i frokost med borgerne.

Interview Se nedenfor

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

Interviewkilder Beboere

Ledelse

Medarbejdere
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