
Tilsynsrapport – Socialtilsyn Syd

Praktiske oplysninger
Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne 
for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn.

En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. § 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med *

Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. § 6 i Lov om 
socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre 
relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier.

Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf. §§ 12-18 
i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud
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*Tilbuddets navn:

*Adresse:

*Kontaktoplysninger:

*Tilbudstyper:

Tilsynsrapporten er 
udarbejdet af:

Dato for tilsynsrapport:

Psykiatrisk Bofællesskab

Dronningensvej 18-20
 Frederiksberg
Tlf.: 
E-mail: 
Hjemmeside: www.diakonissen.dk

§ 107 (midlertidigt botilbud til voksne)

Bitten Hammelef Larsen (Socialtilsyn Syd)

13-01-2015

Pladser i alt: 0

*Målgrupper: 20 til 70 år (personlighedsforstyrrelse)

20 til 70 år (angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, tilknytningsforstyrrelse)

1. Stamoplysninger

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

Dokumenter: Oversigt over personale det seneste år, herunder cv for leder.
Oversigt over borgere det seneste år.

Observation

Interview Leder af tilbuddet.
Medarbejder, tillidsrepræsentant ansat i tilbuddet 12 år.

Interviewkilder Ledelse
Medarbejdere

Opmærksomhedspunkter:

*Afgørelse:

*Samlet vurdering:

Det er Socialtilsynets vurdering, at der ved det næstkommende tilsynsbesøg, skal være fokus på at få belyst tilbuddets 
fysiske rammer. Dette ud fra oplysninger om tilbuddets gennemgribende renovering, fremkommet ved det 
driftsorienterede tilsynsbesøg den 11. december 2014.

Påbud:
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4. Oplysninger om tilsynsbesøg

Dato 11-12-2014

Oversigt over tilsynsbesøg 11-12-14: Dronningensvej 18-20 Frederiksberg (Uanmeldt)

Tilsynskonsulenter

Afdelinger

Bitten Hammelef Larsen

Martin Rasmussen

Besøgstype Uanmeldt

Særligt fokus på udvalgte temaer, 
kriterier eller indikatorer
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5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. § 6 i Lov om socialtilsyn)

Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for 
godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet.

Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet 
øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske 
forhold jf. Lov om socialtilsyn (§§12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m.

Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer (§6). I den 
samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der 
falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.

Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.
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 - 5.1 Kvalitetsmodellen

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Målgruppe, 
metoder og 
resultater

4 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en tydelig 
målgruppebeskrivelse og at tilbuddet frekventere 
borgere i overensstemmelse målgruppen.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en relevant 
målsætning og beskriver faglige tilgange og metoder som 
er relevante i forhold til tilbuddets målgruppe.
I dialog med borgerne, arbejder tilbuddet målrettet med 
faglige planer, mål og delmål.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet sikre inddragelse og 
mulighed for medbestemmelse for borgerne i tilbuddet.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er opmærksom på 
borgernes fysiske og mentale trivsel.
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har fokus på 
forebyggelse af overgreb og magtanvendelser. Der har 
således gennem flere år ikke være magtanvendelser i 
tilbuddet.

Det er Socialtilsynets anbefaling, at tilbuddet i højre grad 
har fokus på, at modtage § 141 handleplaner fra 
visiterende myndighed.
Det er Socialtilsynets anbefaling, at tilbuddet udarbejder 
beredskabsplan ift. forebyggelse af overgreb og at denne 
bliver gennemgået og kendt af medarbejderne.

I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala:
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer.
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Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

Ud fra interview er det Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en tydelig målgruppe beskrivelse og at borgerne 
tilbuddet frekventere er i overensstemmelse med målgruppen. Det er ligeledes Socialtilsynets vurdering, at 
tilbuddet har fokus på, at anvende faglig tilgange og metoder der er relevante for målgruppen. 
Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i samarbejde med borgerne udarbejder handleplaner, hvoraf der 
fremgår mål og delmål og at tilbuddet dokumenterer positive resultater. 

Det er Socialtilsynets anbefaling, at tilbuddet i højre grad har fokus på at modtage § 141 handleplaner fra 
visiterende myndighed.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Ved interview med leder oplyses det, at tilbuddet har eksisteret siden 1994. Tilbuddet har i alt 12 
pladser fordelt på 2 afdelinger. Aktuelt er der 3 ledige pladser. 
Tilbuddet har driftsaftale med tilbuddet. I visitationen til tilbuddet, matches nye borgere til 
målgruppen.
Der kan indskrives borgere fra andre kommuner. Aktuelt er det kun borgere fra Frederiksberg 
kommune der er indskrevet i tilbuddet.
Leder oplyser endvidere, at målgruppen er voksne borgere med en psykiatrisk lidelse. Ofte er 
diagnosen, Skizofreni. Borgerne visiteres efter § 107.
Med baggrund i tilbuddets erfaring som er, at borgere har boet i tilbuddet gennem mange år, er 
tilbuddet i overvejelser om også, at skulle godkendes til at modtage borgere visiteret efter § 108.
Målsætningen i tilbuddet er rehabilitering.  I dialog med borgerne støttes borgerne i dagligdagen i 
forhold til ønsker og behov. 
Leder oplyser, at tilbuddets faglig tilgang primært er en kognitiv tilgang ligesom der arbejdes med 
kognitiv adfærdsterapi, med det primære formål, at kunne støtte borgerne i at ændre adfærd for 
bedre, at kunne indgå i sociale sammenhæng og relationer.
Det er lederes vurdering, at den kognitive tilgang er relevant i forhold til målgruppen, med fokus på 
at den kognitive samtale skal være med udgangspunkt i borgerens niveau.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Leder oplyser ved interview, at borgerne oftest ikke har en § 141 handleplan ved indskrivning i 
tilbuddet. Forud for indskrivning modtager tilbuddet informationer fra relevante samarbejdspartnere 
f.eks. psykiatrisk afdeling.
Borgerne har alle en kognitiv vejleder, som i dialog med borgerne udarbejder handleplan, hvoraf der 
fremgår mål og delmål.
Handleplan, mål og delmål føres i tilbuddets elektroniske dagbogssystem, hvor der er fokus på 
hvorledes målene opnås. 
Leder oplyser, at der i høj grad er fokus på egen indsats, og forbedring af denne ift. at nå de 
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opstillede mål for borgerne.
 Leder oplyser endvidere, at der er fokus på udvikling af at beskrive, hvilken indsats det er tilbuddet 
yder for, at borgerne når deres mål.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Leder oplyser ved interview, at borgerne oftest ikke har en § 141 handleplan ved indskrivning i 
tilbuddet. Forud for indskrivning modtager tilbuddet informationer fra relevante samarbejdspartnere 
f.eks. psykiatrisk afdeling ligesom der kan afholdes formøder. Visiterende myndighed deltager ikke 
ved formøderne.
Leder og medarbejder oplyser samstemmigt, at tilbuddet i dialog med borgerne udarbejdes 
handleplan, hvoraf der fremgår mål og delmål samt hvad der skal til for at målene opnås. 
Leder oplyser endvidere, at der ikke er rammesat fast opfølgning med visiterende myndighed. Der 
afholdes opfølgning i forhold til visiterende myndighed ønsker og behov, f.eks. har der lige været 
opfølgning ift. en borger der skulle fraflytte tilbuddet.
Statusrapporter udarbejdes efter efterspørgsel fra visiterende myndighed.
Leder oplyser, at tilbuddet har fokus på, at arbejde mere systematisk i forhold til at lave opsamling og 
status på de opstillede mål. Leders forventning er, at det skal ske halvårlig eller som minimum en 
gang årlig.
Leder og medarbejder oplyser samstemmigt, at tilbuddet dokumenterer positive resultater i forhold 
til mål opstillet at borgere og tilbuddet.
Som eksempel fortæller leder og medarbejder om en borger der ved indskrivning ikke kunne  indgå i 
sociale sammenhæng og ikke kunne færdes alene blandt andre. I et samarbejde med borgeren og 
med en målrette indsats fra tilbuddet har borgeren gennemført en cykeltur på 2000 km, sammen 
med en medarbejder og anden borger.

Det er Socialtilsynets anbefaling at tilbuddet i højre grad har fokus på at modtage § 141 handleplaner 
fra visiterende myndighed.

Begrundelsen for indikatorscoringen er, at målene ikke er med udgangspunkt i mål opstillet af 
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visiterende myndighed.
Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

Ud fra oplysninger fremkommet ved interview med leder er det Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter 
borgernes indflydelse på eget liv og medinddragelse i hverdagen i tilbuddet.

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

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Leder oplyser ved interview, at leders vurdering er, at borgerne føler sig hørt respekteret og 
anerkendt. 
Der henvises endvidere til indikator 4.b. 

Indikatoren afspejler, at Socialtilsynet ikke har interviewet borgere i tilbuddet.
Indikator 04.b: Borgerne har 
indflydelse på beslutninger 
vedrørende sig selv og hverdagen 
i tilbuddet i overensstemmelse 
med deres ønsker og behov

4 (i høj grad 
opfyldt)

Leder og medarbejder oplyser samstemmigt, at borgerne i høj grad har indflydelse på udarbejdelse 
af handleplaner, mål og delmål. Borgerne har kendskab til det skriftlige materiale tilbuddet 
udarbejder og statusrapporter gemmengås med borgerne. 
Med udgangspunkt i borgernes individuelle niveau, behov og ønsker støttes borgerne i, at deltage i 
tilbuddets fælles hverdag, og i det omgivende samfund, ligesom der er støtte til praktiske gøremål.

I den ene afdeling afholder borgerne mandagsmøder uden deltagelse af medarbejder. På eget 
initiativ har borgerne oprettet en gourmet madklub.
I den anden afdeling afholdes der ligeledes fælles møder, men  med deltagelse af en medarbejder. 

Scoringen afspejler, at Socialtilsynet ikke har interviewet borgere i tilbuddet.
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Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

Med baggrund i interview med leder og medarbejder er det Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har fokus på 
forhold der understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed.

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

Indikator 05.a: Borgerne trives i 
tilbuddet

4 (i høj grad 
opfyldt)

Leder oplyser ved interview, at tilbuddet ser borgernes trivsel gennem den udvikling der sker. Leders 
vurdering er, at trivslen skabes gennem dialog med borgerne hvor medarbejderne har fokus på at 
støtte borgerne i deres ønsker og drømme for fremtiden.

Scoringen afspejler, at Socialtilsynet ikke har interviewet borgere i tilbuddet.
Indikator 05.b: Borgeren har med 
støtte fra tilbuddet adgang til 
relevante sundhedsydelser

4 (i høj grad 
opfyldt)

Leder oplyser ved interview, at observationer af borgerne indikerer hvor borgerne har behov for 
støtte til kontakt til andre sundhedsydelser. Det kan være egen læge, tandlæge, hjælp til nye briller 
m.m. 
Der sker ligeledes opfølgning ift. borgernes psykiatriske diagnose med relevante samarbejdspartnere.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Ved interview med leder og medarbejder oplyses det samstemmigt, at der er fokus på sund og 
varieret kost. Der er krav om, at alle måltider skal indeholde magert kød og grønt. 
Tilbuddet har en medarbejder der har særlige kompetencer ift. kost og ernæring.
Endvidere har medarbejderne individuelle kompetencer i forhold til fysiske aktiviteter såsom, yoga, 
gymnastik, cykling m.m. Disse kompetencer benyttes ift. at understøtte borgernes deltagelse i fysisk 
aktiviteter. 
Ift.. mental sundhed, er der fokus, via de kognitive samtaler, hvor borgerne støttes individuelt ud fra 
ønsker, behov og drømme.
 Ligeledes tilbydes borgerne at deltage i forskellige sociale aktiviteter, som kan være biografture, 
bowling m.m.
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Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 06: Tilbuddet 
forebygger og håndterer 
magtanvendelser

Med baggrund i interview er det Socialtilsynets vurdering, at forebygger , at der forekommer magtanvendelser i 
tilbuddet.
Medarbejderne er bekendt med magtbekendtgørelsen og indberetningsproceduren.

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

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Leder og medarbejder oplyser ved interview, at medarbejderne har modtaget undervisning i 
konflikthåndtering, og kender konflikttrappen. 
Det oplyses endvidere, at medarbejderne møder borgerne respektfulde og ligeværdige.

Indikator 06.b: Tilbuddet 
dokumenterer og følger op på 
eventuelle magtanvendelser 
med henblik på løbende læring 
og forbedring af indsatsen

4 (i høj grad 
opfyldt)

Leder og medarbejder oplyser, at tilbuddet ikke har magtanvendelser og som følge deraf ingen 
registrering. 
Medarbejder oplyser, at magtbekendtgørelsen og indberetningsproceduren er kendt af 
medarbejderne. 
Beredskabsplan/procedurebeskrivelse er under udarbejdelse.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

Kriterium 07: Tilbuddet 
forebygger overgreb

Ud fra interview er det Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet med deres kompetencer ift. til konflikthåndtering har 
fokus på at forebygge overgreb i tilbuddet.

Det er Socialtilsynets anbefaling, at tilbuddet udarbejder beredskabsplan ift. forebyggelse af overgreb, og at denne 
bliver gennemgået og kendt af medarbejderne.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Leder oplyser ved interview, at medarbejderne gennem observationer af borgerne har fokus på 
borgernes indbyrdes relationer og derved  "foregriber begivenhedernes gang". Observeres der 
uoverensstemmelser borgerne imellem, kan en borger tilbydes samtale, med det formål at få skabt 
ro og afstand. 

Ift. overgreb mod medarbejderne er der fokus på, at medarbejderne er konfliktnedtrappende og kan 
"flytte" sig væk fra evt. konflikter.

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

3 (i middel 
grad opfyldt)

Leder oplyser ved interview, at forebyggelse af overgreb er "kendskab til hvorledes man håndtere 
konflikter." Med baggrund i at alle medarbejdere har været på konflikthåndterings kursus er det 
leders vurdering, at tilbuddet har fokus på forebyggelse af overgreb. 
Tilbuddet har ikke udarbejdet en skriftlig beredskabsplan for forebyggelse af overgreb.

Ift. medarbejderne er der udarbejdet en bredskabsplan for håndtering af overgreb mod 
medarbejdere.

Det er Socialtilsynets anbefaling, at tilbuddet udarbejder beredskabsplan ift. forebyggelse af 
overgreb og at denne bliver gennemgået og kendt af medarbejderne.

Tema Gns. 
bedømmelse

* Vurdering af tema Udviklingspunkter

*Organisation og 
ledelse

4,3 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er tydelig i sin 
organisation og ledelse. 
Leder har relevant uddannelse og faglige kompetencer. 
Tilbuddet benytter sig af ekstern supervision og 
undervisning. 
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Socialtilsynets vurderer, at medarbejderne har relevante 
kompetencer i forhold til tilbuddets målgruppe.
Socialtilsynet vurderer, at der er en lav 
personalegennemstrømning og et sygefravær i tilbuddet.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 08: Tilbuddet har en 
faglig kompetent ledelse

Ud fra fremsendt datamateriale samt interview er det Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en faglig 
kompetent ledelse. 
Der er fokus på ekstern supervision og undervisning.
Koncernen diakonissestiftelsen, har en bestyrelse som har kendskab til og udviser interesse for tilbuddet.

Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Ved interview med leder og af fremsendt cv for leder fremgår det, at leder er uddannet plejer. Dette 
er suppleret med uddannelseses- og udviklingsprogram for plejere i det psykiatriske speciale i 1992, 
samtaleterapeutisk uddannelse i 1997-200, kognitiv terapiuddannelse i 2007 og miljøterapeutisk 
uddannelse i 2003. Ligeledes har leder diplomstudie i offentlig ledelse, modul personligt lederskab i 
2004, samt projektlederuddannelse 2009. Det fremgår endvidere, at leder har relevante kurser 
målrettet målgruppen.  Leder har været ansat i tilbuddet siden 1994, først som souschef og siden 
2009 som leder. 
Leder samarbejder tæt med tilbuddets faglige koordinator, som er lederes primære sparingspartner. 
Ved interview med medarbejder oplyses det, at leder udviser tillid til medarbejderne og at 
medarbejderne inddrages.

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

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Leder og medarbejder oplyser samstemmigt, at tilbuddet modtager ekstern supervision. 
Supervisionen er rammesat til 3 timer hver 4. uge. Superviser er psykiater.
Ved supervision er der fokus på personlig supervision i forhold til, at arbejde med målgruppen, 
undervisning  ligesom der er mulighed for at modtage supervision i ift. konkrete borgere. 
Leder oplyser, at leder ikke længere modtager særskilt supervision. Dette med begrundelse i et tæt 
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og åbent samarbejde mellem leder og medarbejdere så man i et samarbejde kan "tage fat i det der 
røre sig, også det der er svært".

Leder benytter sig af faglig-og ledermæssig sparing med centerchefen samt ved deltagelse i 
ledergruppen i Frederiksberg kommune og ved deltagelse i ledergruppen i diakonissestiftelsen.

Indikator 08.c: Tilbuddet har en 
kompetent og aktiv bestyrelse

3 (i middel 
grad opfyldt)

Leder oplyser ved interview, at tilbuddet ikke har en bestyrelse som er relateret direkte til 
bofællesskaberne.
Der er en bestyrelse for koncernen diakonissestiftelsen. 
Leder oplever, at bestyrelsen har kendskab til bofællesskaberne og udviser interesse.
Leder deltager ved bestyrelsesarrangementer et par gange om året.

Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse 

Kriterium 09: Tilbuddets daglige 
drift varetages kompetent

Ud fra fremsendt datamateriale og interview er det Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets daglige drift varetages 
kompetent. Medarbejderne besidder såvel formelle relevante uddannelser og kursusvirksomhed ligesom der 
beskrives individuelle kompetencer der bruges målrettet ift. målgruppen.
Det er Socialtilsynets vurdering, at der er lav sygefravær og personalegennemstrømning i tilbuddet.
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Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse 

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Af fremsendt oversigt over medarbejdere i tilbuddet fremgår det, at medarbejdernes formelle 
kompetencer er uddannelse som henholdsvis social-og sundhedsassistenter og plejere. Ud af 
tilbuddets 8 medarbejdere har 6 efteruddannelse i kognitiv terapi og 2 har efteruddannelse i 
miljøterapi. Det fremgår endvidere, at medarbejderne har forskellige relevante kurser målrettet 
målgruppen. 
Ved interview med medarbejder oplyses det, at medarbejderne har relevante kompetencer i forhold 
til målgruppen. Medarbejderen oplever, at medarbejderne er gode til at samarbejde med borgerne 
med fokus på, at det er borgerne der skal træffe valg ud fra deres ønsker og behov. 
Medarbejderen oplever ligeledes, at medarbejderne har fokus på at understøtte borgernes trivsel og 
være bindeled i forhold til at støtte borgerne i, at indgå i sociale relationer og sammenhæng.
Ved interview med lederoplyses det, at medarbejderne besidder relevante kompetencer ift. 
målgruppen. Dette både i form at formelle kompetencer, men også i form af individuelle 
kompetencer som benyttes. Det kan være ift. kunst, natur, yoga, cykling stenalderkost m.m.  
Leder og medarbejder oplyser samstemmigt, at tilbuddet gerne vil have ansat en pædagog, som vil 
kunne supplere ift. medarbejdergruppen som alle har en sundhedsfaglig uddannelse. Leder oplyser, 
at der endnu ikke har været mulighed for en pædagog ansættelse ift. tilbuddets økonomi. 
Leder oplyser endvidere, at der ift. kompetence udvikling i 2015 vil være fokus på pædagogik.

Scoringen afspejler at Socialtilsynet ikke har interviewet borgere i tilbuddet.
Indikator 09.b: 
Personalegennemstrømningen 
på tilbuddet er ikke på højere 
niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser

5 (i meget 
høj grad 
opfyldt)

Leder oplyser ved interview, at der er lav personalegennemstrømning i tilbuddet. 
Leders vurdering er, at det hænger sammen med, at medarbejderne inddrages i ansvarsområder 
ligesom medarbejderne bliver set og mødt på deres behov og ønsker.
Dette skaber trivsel og omsorg for hinanden i medarbejdergruppen.
Af fremsendt oversigt over medarbejdere fremgår det, at leder og faglig koordinator har været ansat 
i 20 år, 2 medarbejdere har været ansat i 12 år, 2 medarbejdere har været ansat 8 år, 1 medarbejder 
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6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)

*Bemærkninger til                    
bestyrelsesvedtægter

Beskrivelse af tilbuddets 
bestyrelse

har været ansat i 6 år, 1 medarbejder har været ansat i 5 år og 1 medarbejder har været ansat 8 
måneder.

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

4 (i høj grad 
opfyldt)

Leder oplyser ved interview, at sygefraværet er lavt.

Tilbuddets bedømmelse
Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling.
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*Budgetforudsætninger Årlig omsætning Soliditetsgrad

Overskud

Lønomkostninger Lønomkostninger, fast 
personale

Omkostninger, særlig 
ekspertise

Omkostninger, leder

Omkostninger,  
kompetenceudvikling

Omkostninger, 
bestyrelseshonorarer

Ejendomsudgifter

SygefraværPersonaleomsætning

Dato for revisionspåtegningRevisionspåtegning Nej

Takster
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