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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.

3

Tilsynsrapport



Stamoplysninger om tilbuddet
Tilbuddets navn Borgerskolen Lemvig - KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark

Hovedadresse Skolegade 12, 7620 Lemvig
7620 Lemvig

Kontaktoplysninger Tlf: 63401000
E-mail: Borgerskolen@kfumsoc.dk
Hjemmeside: http://www.borgerskolen-lemvig.dk

Tilbudsleder Tine Olesen

CVR nr. 86998815

Virksomhedstype Privat

Tilbudstyper § 107 (rehabiliteringstilbud)

§ 110 (forsorgshjem/herberg)

Målgrupper 18 til 80 år (andre psykiske vanskeligheder, hjemløshed, alkoholmisbrug, andet 
socialt problem, stofmisbrug)

18 til 80 år (hjemløshed, alkoholmisbrug, andet socialt problem, stofmisbrug)

Pladser i alt 22

Afdelinger Afdeling Adresse Pladser i alt Tilbudstyper

Afdeling §110 Skolegade 12, 7620
 Lemvig
7620 Lemvig

16 forsorgshjem/herber
g (§ 110), 

Borgerskolen 
Lemvig - KFUM´s 
Sociale Arbejde i 
Danmark

Skolegade 12, 7620
 Lemvig
7620 Lemvig

6 rehabiliteringstilbud 
(§ 107), 

Pladser på afdelinger 22
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Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn har socialtilsynet vurderet, at tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, 
jf. lov om socialtilsyn § 6.

Særligt fokus i tilsynet

Socialtilsynet har ved anmeldt tilsyn den 9. september 2019 haft fokus på hele kvalitetsmodellen.

Resultat af tilsynet
Status for godkendelse Godkendt

Tilsynet er gennemført 30-09-2019

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Syd

Tilsynskonsulenter Lena Birch Christiansen ()

Indebar tilsynet et fysisk 
besøg

Ja

Dato for tilsynsbesøg 09-09-19: Ukendt Adresse (Anmeldt)
09-09-19: Skolegade 12, 7620 Lemvig (Anmeldt)

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

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet med udgangspunkt i konkrete mål for borgerne og under hensyn til 
borgernes behov og forudsætninger, i videst muligt omfang stimulerer borgerens udvikling og læring med henblik 
på, at understøtte paratheden og mulighederne for uddannelse/beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud, 
samt forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der har betydning for om målene nås.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til beskæftigelse.

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet på baggrund af opstillede mål støtter borgerne til delmål i forhold til 
beskæftigelse, og at borgerne enten støttes til aktivering internt eller til beskæftigelse eksternt. 

Socialtilsynet bedømmer på baggrund af oplysninger fra leder, at tilbuddet samarbejder med eksterne 
beskæftigelsessteder.

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 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 01.a

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
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Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende:

To borgerne fortæller i interview, at de henholdsvis har mål i forhold til arbejde, og at der følges op derpå, og 
henholdsvis er pensionist. 

Leder fortæller, at tilbuddet anmoder kommunen om § 141 handleplan, når borgere flytter ind, og at tilbuddet 
ligeledes udarbejder opholdsplan/handleplan med mål og delmål, når borgeren flytter ind. 
Som regel omhandler målene delmål i forhold til struktur i et dagsprogram, hvor det at kunne passe et arbejde er et 
meget langsigtet mål, fortæller leder.

Det fremgår af fremsendte eksempler på materiale vedrørende to borgere, at der er langsigtede mål vedrørende 
beskæftigelse, at målene opstilles i samarbejde med borgerne, og at der følges op derpå. Det fremgår også, at mål 
vedrørende beskæftigelse kan være langsigtet med andre forudgående delmål.

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 bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende:

Leder fortæller i interview, at alle borgere er i beskæftigelse, idet tilbuddet er godkendt til, at borgerne kan være i 
aktivering ved at følge et dagsprogram. Leder tilføjer, at enten følger borgerne dagsprogrammet, eller er i 
beskæftigelse eksternt, og at tre borgere på tilsynstidspunktet er i ekstern beskæftigelse.

Borgerne oplyser samstemmende i interview, at de enten er med i aktiveringsprogrammet eller arbejder eksternt.
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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

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og 
aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, herunder åbenhed mod det omkringliggende samfund. Tilbuddet 
medvirker ligeledes til, at borgerne opnår kompetencer og færdigheder, der kan lette den daglige tilværelse, 
forbedre borgernes livskvalitet og fremme den enkelte borgers mulighed for så vidt muligt, at kunne klare sig selv. 
Det er desuden socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter borgerne i deres relationer til familie og netværk

Gennemsnitlig vurdering 4,7

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium
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Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå 
selvstændighed.

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet i samarbejde med borgerne opstiller mål for selvstændighed og sociale 
relationer.

Socialtilsynet bedømmer, at der i tilbuddet er fokus på, at den enkelte borger indgår i et fællesskab vedrørende 
løsning af praktiske opgaver i tilbuddet, og at borgerne i høj grad støttes til deltagelse i aktiviteter i det omgivende 
samfund.  

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet støtter borgerne til kontakt med familie og øvrigt netværk.
Borgere fortæller i interview, at tilbuddet støtter meget op om borgeren i forhold til familie kontakt.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.a

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende:

Leder fortæller i interview, at der altid opstilles mål for sociale kompetencer og selvstændighed, og at der følges op 
i dagbogsnotater og ved ugentlige handleplanssamtaler med den enkelte borger. Leder tilføjer, at mål og opfølgning 
skrives sammen med den enkelte borger, og at delmål udarbejdes ud fra borgerens ønsker.

Borgerne fortæller, at de i samarbejde med kontaktpersonerne deltager i udarbejdelse af handleplan, som 
udarbejdes inden en måned efter indflytning, og at der følges op ugentligt ved snak med kontaktpersonen. 

Medarbejderne fortæller, at der arbejdes med fokus på sociale relationer og selvstændighed, og at borgeren på 
forbesøg orienteres om, at vedkommende forpligter sig til at deltage i fælles møder og opgaver. Desuden opstilles 
mål, der drøftes på handleplansmøderne, supplerer medarbejderne.

Det fremgår af fremsendt materiale vedrørende to borgere, at der i den ene er opstillet et overordnet mål 
vedrørende kompetencer til at indgå i sociale relationer. I det andet eksempel er der i feltet "Personlige og sociale 
ressourcer" i højere grad en beskrivelse af borgerens kompetencer end et formuleret mål.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 02.b

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende:

Borgere, medarbejdere og leder fortæller samstemmende i interview, at borgerne går til forskellige aktiviteter i det 
omgivende samfund, og der nævnes flere konkrete eksempler.
Leder supplerer, at borgerne deltager i de lokale foreninger og ikke skiller sig ud fra andre borgere.

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 bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende:

Interviewede borgere fortæller samstemmende, at de har kontakt til familie.
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Borgere, leder og medarbejdere fortæller samstemmende, at borgernes familie kan komme på besøg i tilbuddet. 
Medarbejderen supplerer, at børn under en vis alder ikke kan overnatte i tilbuddet, og at tilbuddet - ved mistanke 
om alkohol- /stofmisbrug - forlanger at tjekke venner ved pust eller urinprøve, inden de kommer i huset på besøg.

10

Tilsynsrapport



      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

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet kan redegøre for målsætning, målgrupper og metoder, samt hvordan og 
i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelsen af de konkrete mål for borgernes udvikling og trivsel, og at 
der herunder arbejdes med synliggørelse af resultater.

Gennemsnitlig vurdering 4,8

Udviklingspunkter

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

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, samt at indsatsen tager 
udgangspunkt i relevante faglige tilgange og metoder, som i et vist omfang fører til positiv udvikling for borgerne. 
I særdeleshed opleves kravet om, at borgerne ikke må være i misbrug, når de er indskrevet i tilbuddet, positivt af 
både borgere, medarbejdere og ledelse.

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet arbejder med de opstillede mål fra borgernes handleplaner, og at de har 
fokus på en løbende evaluering af målene. 
 
Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet på relevant vis samarbejder med relevante eksterne samarbejdspartnere.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.a

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.
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Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende:

Det fremgår af interview med leder, at der er overensstemmelse mellem tilbuddets godkendelse og aktuelle forhold 
vedr. målgruppe. 
Borgere, medarbejdere og leder fortæller, at Borgerskolen er et misbrugsfrit tilbud. Leder tilføjer, at dette tydeligt 
påpeges over for borger inden indskrivning.

Ved medarbejderinterview ved tidligere tilsyn oplyses, at medarbejderne oplever de faglige tilgange og metoder 
som relevante i forhold til borgergruppen. Medarbejderne fremhæver dels den anerkendende tilgang til borgerne, 
hvor man har fokus på borgernes ressourcer og de ting, der lykkes for dem, dels den struktur der er på tilbuddet 
med faste aktiviteter og opgaver, hvilket er med til at give stabilitet og et fast mønster, som er en støtte for alle 
borgerne.
Dette underbygges ved tidligere tilsyn af, at borgerne fortæller, at strukturen er vigtig for dem og beskriver 
medarbejderne som "ikke dømmende" og "åbne", samt at de gerne vil hjælpe og altid er til stede i stuerne, hvor de 
hygger, spiller spil mm.

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 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.b

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende oplysninger indhentet ved tidligere tilsyn: 

Det fremgår af fremsendt materiale, at tilbuddet dokumenterer i forhold til konkrete og klare mål.

Det fremgår af interview med leder, at tilbuddet, for borgere indskrevet efter Lov om social service § 110, hver 5. 
uge sender opfølgning på handleplaner til kommunen. For borgere visiteret efter Lov om social service § 107 sker 
opfølgning med visiterende kommune årligt, fortæller leder. 

Det fremgår af interview med leder vedrørende dokumentation af resultater og læring og forbedring af indsatsen, at 
borgere, herunder opfølgning på handleplaner, drøftes hver 14. dag, og at der ved hver udskrivning drøftes, hvilken 
læring medarbejderen kan drage af det konkrete forløb.

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 til i meget høj grad at være opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende oplysninger indhentet ved tidligere tilsynsbesøg:

Borgere fortæller, at de oplever, at der sker fremskridt og udvikling under ophold, og at der i øvrigt arbejdes i 
forhold til deres individuelle mål.

Ledelse og medarbejdere oplyser om, at det er meget få borgere, der klarer sig videre uden misbrug efter deres 
første ophold. 'Gengangere' ses der i mod og til gengæld at have større succesrate med at blive fri af misbrug. Hvor 
vidt man kan tale om 'omfang (og graden) af succes', afhænger dog af hvor man sætter 'barren', for den generelle 
succesrate er ikke særlig stor. Både ledelse og medarbejder oplyser i forlængelse heraf, at kan man hjælpe 2 ud af 
10, så er det i forhold til målgruppens forudsætninger og problemstillinger en tilfredsstillende succesrate.

Det fremgår af myndighedssagsbehandlers tilbagemelding, at de i høj grad oplever positive resultater som følge af 
tilbuddets indsats, og at de er tilfredse med tilbuddet.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 03.d
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Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende:

Ved interview med borgere, medarbejdere og ledelse oplyses, at der samarbejdes med eksterne aktører i forhold til 
de mål og indsatser, hvor det vurderes relevant med ekstern ekspertise.
Af Tilbudsportalen fremgår det ligeledes, at der samarbejdes med bl.a.:
- Jobcenter
- Praktiserende læge og tandlæger
- Distriktspsykiatri og psykologer (psykologsamtaler tilbydes på tilbuddet)
- Misbrugsbehandlingscentre fra borgernes hjemkommune som kommer på tilbuddet hver 2. måned.
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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

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i relevant omfang understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed 
og trivsel, og at tilbuddets viden og indsats modsvarer målgruppens behov. Det er endvidere vurderingen, at 
tilbuddet gennem respekt for borgernes værdighed, autonomi og integritet sikrer borgerne medinddragelse, samt 
selv- og medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv, samt hverdagen i tilbuddet. 

Endelig er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet er bevidst om lovgivning vedr. målgruppen for 
magtanvendelsesreglerne samt har relevant viden om forebyggelse af vold og overgreb, og kan handle 
hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden herom.

Gennemsnitlig vurdering 3,9

Udviklingspunkter

Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet bedømmer, at borgerne understøttes i selv og medbestemmelse inden for nogle klart opstillede 
rammer.

Socialtilsynet bedømmer, at borgerne mødes med en lyttende, omsorgsfuld og anerkendende tilgang, og at 
borgerne mødes med stor tillid i tilbuddet. 
Socialtilsynet bedømmer, at borgerne i visse konkrete situationer oplever, at tilbuddets store omsorg for dem virker 
som manglende tillid og for stor beskyttelse.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.a
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Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende:

Det fremgår samstemmende af interview med borgere, medarbejdere og leder, at borgerne mødes med en 
respektfuld og anerkendende tilgang. 

Borgere og leder kommer samstemmende med flere konkrete eksempler, hvor borgeren mødes med tillid.
Borgerne fortæller samstemmende i interview, at medarbejderne gør mange gode ting for at støtte borgerne, men 
borgerne giver også udtryk for, at "vi pakkes lidt for meget ind", i forhold til, at skulle ud og være en del af 
samfundet igen.

Det fremgår af fremsendt materiale vedrørende borgere, at der er fokus på, at borgerne inddrages og har 
indflydelse på deres mål i opholdet.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 04.b

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende:

Borgerne orienterer ved tidligere tilsynsbesøg om, at de har mulighed for indflydelse på beslutninger vedrørende 
sig selv og på kollektivt niveau på gruppemøder og beboerråd. 

Leder og borgere oplyser samstemmende, at der klare regler for nul tolerance overfor stoffer og alkohol, og 
borgerne fremhæver dette som afgørende for deres udvikling og trivsel. Leder fortæller, at borgerne orienteres om 
reglerne ved indskrivning. 

Borgere og ledere fortæller samstemmende om struktur på dagen, som tilbuddet forventer bliver overholdt. 
Borgerne fortæller i interview, at de har behov for de stramme regler.

Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. 

Socialtilsynet bedømmer, at borgerne sikres mulighed for sund mad og stabil døgnrytme. 

Socialtilsynet bedømmer, at der i tilbuddet er fokus på, at borgerne deltager i en fælles opgaveløsning, og at 
borgerne har mulighed for støttende samtaler med relevante parter. 

Socialtilsyent bedømmer, at tilbuddets kultur, hvor der ikke tolereres aktivt misbrug, og hvor borgerne mødes med 
tillid og anerkendelse understøtter borgernes mentale sundhed og trivsel.

Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.a

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende:

Borgere, leder og medarbejdere giver i interview udtryk for, at borgerne trives i tilbuddet.

Det fremgår samstemmende af interview med borgere og leder, at en kultur, hvor aktivt misbrug ikke tolereres er af 
stor betydning for, at borgerne trives i tilbuddet. Borgerne beskriver, at det gør det trygt, at tilbuddet er stoffrit.
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Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende:

Borgere, leder og medarbejdere giver i interview udtryk for, at borgerne trives i tilbuddet.

Det fremgår samstemmende af interview med borgere og leder, at en kultur, hvor aktivt misbrug ikke tolereres er af 
stor betydning for, at borgerne trives i tilbuddet. Borgerne beskriver, at det gør det trygt, at tilbuddet er stoffrit.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 05.b

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende tidligere indhentede oplysninger:

Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. I bedømmelsen er der lagt vægt på oplysninger om, at 
borgerne støttes i kontakt til relevante sundhedsydelser, herunder læge, tandlæge og psykiatri.

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

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende:

Det fremgår af interview med borgere, medarbejdere og leder, at borgerne under ophold sikres muligheder for at 
opbygge en sund døgnrytme, samt sikres adgang til sund og varieret kost. 
Det fremgår samstemmende af alle interviewede parter, at der er en fast dagsrytme, hvor borgere og medarbejdere 
mødes til morgenmøde. Medarbejderne fortæller, at borgerne, efter individuelt behov, støttes i at møde til tiden, og 
leder fortæller, at der er mødepligt, da de arbejdsopgaver, der uddelegeres på morgenmødet er et alternativ til 
andet beskæftigelsesforløb. 
Det fremgår af interview med borgere, at den fælles opgaveløsning har positiv betydning for borgerens mentale 
trivsel. 

Det fremgår af interview med leder, at der serveres 3 daglige måltider med varieret og sund kost. 

Det fremgår af interview med borgere, at borgerne har mulighed for samtaler på tilbuddet med deres 
kontaktpersoner, misbrugskonsulent og psykoterapeut.
Borgerne fremhæver, at medarbejderne er opmærksomme på -  og spørger borgerne - til det der er svært, og at de 
er gode til ikke hele tiden at presse borgerne.

Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet bedømmer, at der ikke på tilbuddet er borgere i målgruppen for magtanvendelse.

Bedømmelse af Kriterium 06 er derfor ikke aktuelt relevant.

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

Bedømmelse 1 (i meget lav grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.a

Indikatoren bedømmes til i meget lav grad at være opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende:

Det fremgår af tidligere indhentede oplysninger fra leder, at der ikke er borgere i målgruppen for magtanvendelse.

Bedømmelse af denne indikator er derfor ikke relevant
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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 1 (i meget lav grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 06.b

Indikatoren bedømmes til i meget lav grad at være opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende:

Det fremgår af tidligere indhentede oplysninger fra leder, at der ikke er borgere i målgruppen for magtanvendelse.

Bedømmelse af denne indikator er derfor ikke relevant.

Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet på relevant vis forebygger vold og overgreb. 

Det bedømmes, at tilbuddets rammer og struktur, samt en helt grundlæggende respektfuld tilgang er medvirkende 
til, at der ikke forekommer vold eller overgreb, og at både mænd og kvinder derfor kan opleve sig trygge på 
tilbuddet. 

Det bedømmes også positivt, at borgerne beskriver, at de er gode til at få løst uenigheder på en hensigtsmæssig 
måde, og der opleves således ikke aktuelle problemer med generende og aggressiv adfærd.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 07.a

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende tidligere indhentede oplysninger:

I bedømmelsen er der lagt vægt på oplysninger om, at tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke 
forekommer vold eller overgreb i tilbuddet. Således er der ved borgerinterview oplyst, at det er et meget roligt sted 
og at der ikke opleves højtrøstende og aggressiv adfærd. Adspurgt om, hvad det kan skyldes, peges der entydigt 
på at stedet er misbrugsfrit. Én af borgerne oplyser, at pgl. har boet på stedet i efterhånden nogen tid og han har 
aldrig oplevet at politiet har været der, hvilket var helt almindeligt på et andet lignende tilbud.

Herudover oplyses det, at tilbuddet modtager indskrivning af begge køn, men at der aktuelt kun er mænd boende. 
Én af de interviewede borgere oplyser, at der ved evt. ophold af begge køn er en regel der siger, at man ikke kan 
være kærester under ophold. Dette for at skærme hinanden og at alle skal have optimale betingelser for at fokusere 
på at blive fri af sin misbrugsafhængighed. Borger oplyser at det er en fornuftig regel og fuld forståelig.

Afslutningsvis er der i bedømmelsen lagt vægt på, at borgere udtrykker tilfredshed med deres fysiske rammer som 
er ens 'helle'. Der må godt modtages gæster, men stedet forbeholder sig ret til at afkræve test for indtag af alkohol 
eller stoffer af gæster. Dette for at skærme borgerne, samt forebygge uønsket adfærd og optrapning af konflikter. 
Fællesområderne deles man om og fungerer aktuelt og efter sigende (borgere) uden problemer.
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      Vurdering af temaet 
Organisation og ledelse

Temavurdering

Organisation og ledelse

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

Vurdering af tema

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har en hensigtsmæssig organisering, samt en kompetent og ansvarlig 
ledelse, der driver tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, og formår at sætte rammerne for tilbuddets strategiske 
udvikling og varetage den daglige drift.

Gennemsnitlig vurdering 4,5

Udviklingspunkter

Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsyent vurderer, at tilbuddet har en kompetent ledelse.

Socialtilsynet konstaterer på baggrund af interview med leder, at leder har fungeret som leder af tilbuddet, siden 
tidligere leder i februar 2019 blev sygemeldt og derefter fratrådte stillingen. Bestyrelsen har besluttet, at leder 
konstitueres i lederstillingen i en periode for at sikre en periode med ro på tilbuddet, supplerer leder. 
Det bevirker, at i den periode, hvor leder er konstitueret, er tilbuddet ikke organiseret med en souschef, hvorfor 
leder henter sparring vedrørende tilbuddets økonomi ved tilbuddets administrative medarbejder, der gennem 7 års 
erfaring har et grundigt kendskab til tilbuddet, fortæller leder. 

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets leder har relevante kompetencer, og at leder indhenter sparring fra relevante 
parter.

Socialtilsynet bedømmer på baggrund af interview med leder, at leder har fokus på tilbuddet udvikling, idet leder 
kan nævne flere konkrete udviklingsområder og -strategier.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.a

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende:
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Leder fortæller, at leder er konstitueret leder i perioden 1. maj 2019 til 1. januar 2020. 

Leder fortæller, at leder er uddannet social- og sundhedsassistent med diplom i ledelse. Leder tilføjer, at leder har 
været ansat på Borgerskolen siden 2005 og har være souschef siden 2013. 

Leder beskriver sig selv som en tydelig leder, der uddelegerer opgaver og beslutninger til medarbejderne.  

Medarbejdere beskriver leder som en synlig leder, hos hvem de kan få faglig sparring.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.b

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende:

Medarbejdere og leder fortæller samstemmende, at de får regelmæssig supervision af ekstern supervisor John 
Zeuten, og at der derud over er mulighed for akut supervision ved behov. 

Leder fortæller, at der i tilbuddet er meget kollegial supervision i de daglige overlap og morgenmøder. Den daglige 
kollegiale sparring er ikke struktureret, men situationer bliver vendt og aktuel situation drøftet, tilføjer leder. 

Leder og medarbejdere fortæller samstemmende, at leder bruges til sparring.  

Leder fortæller, at leder i KFUM-regi får regelmæssig ledersupervision og -sparring og har mulighed for at kontakte 
ekstern supervisor.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 08.c

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende tidligere indhentede oplysninger:

Ledelsen oplyser, at der afholdes fire bestyrelsesmøder om året, og at de oplever at have et godt samarbejde med 
bestyrelsen.
Ledelsen oplyser, at bestyrelsen samlet set besidder relevante kompetencer, og dermed kan udfordre og fungere 
som sparringspartner og rådgiver for ledelsen. 

Leder fortæller, at der er en kontinuerlig dialog med bestyrelsesformanden der jævnligt kommer på tilbuddet.
Ledelse og medarbejdere oplyser samstemmende, at der afholdes en årlig temadag med bestyrelsen, ledelsen og 
medarbejderne, og at dagen  afrundes med fællesspisning med alle borgerne.

Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet bedømmer, at den daglige drift varetages kompetent.

Socialtilsynet bedømmer, at borgerne i forhold til deres behov har tilstrækkelig kontakt med personale, og at 
personalet overordnet har relevante kompetencer.

Socialtilsynet bedømmer, at personalegennemstrømningen på tilbuddet har ligget på meget højt niveau, men at 
der, efter ny ledelse er tiltrådt, er sket stabilisering i forhold til fastholdelse af personale.
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Indikator 09.a Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med 
relevante kompetencer.

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.a

Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende:

Borgerne fortæller i interview, at de altid kan få kontakt med personale, når de har brug for det. 
Borgerne fortæller, at medarbejderen generelt har relevante kompetencer. Borgerne fremhæver flere relevante 
kompetencer hos medarbejderne, men udtrykker også et ønske om, at medarbejderen havde større kompetencer i 
forhold til viden og tilgang til borgere med misbrug samt mere viden om psykiatri. 

Leder fortæller i interview, at borgerne altid har mulighed for tilstrækkelig kontakt med personale med relevante 
kompetencer. Leder fortæller, at der er en normering, hvor der er tre medarbejdere i dagvagt og én medarbejder i 
aften/nat. Nattevagten er sovende rådighedsvagt. 
De tilknyttede vikarer har været tilknyttet i mange år og har godt kendskab til tilbuddet, og der planlægges altid 
med, at der minimum er en fast medarbejder på arbejde i løbet af et døgn, fortæller leder.

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 til i middel grad at være opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende:

Det fremgår af oplysninger på Tilbudsportalen, Årsrapport for år 2018, at der er en personalegennemstrømning på 
33 %, hvilket socialtilsynet bedømmer ligger på meget højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. 

Det fremgår samstemmende af oplysninger fra borgere, medarbejdere og leder, at der frem til 1. februar 2019, var 
stor personalegennemstrømning, men at der, efter ny leder er tiltrådt, opleves stabilitet.

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 09.c

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende:

Det fremgår af oplysninger på Tilbudsportalen, Årsrapport for år 2018, at der er 1,1 fraværsdage pr. månedslønnet, 
hvilket socialtilsynet bedømmer til at være et sygefravær på meget lavere niveau end sammenlignelige 
arbejdspladser. 

Borgere oplyser i interview, at der ikke er meget sygdom, og borger siger i den forbindelse, at personalet virker 
glade.
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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

Det er socialtilsynets vurdering, 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. 
Det er yderligere socialtilsynets vurdering, at tilbuddet har strategisk fokus på, hvordan de nødvendige 
kompetencer sikres, både på kort og langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes. 
Endelig er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddets medarbejdere møder borgerne med respekt for den enkeltes 
behov og forudsætninger, samt har fokus på borgernes retssikkerhed.

Gennemsnitlig vurdering 4,5

Udviklingspunkter

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets medarbejdere generelt har relevante faglige og relationelle kompetencer i 
forhold til arbejdet med målgruppen.

Socialtilsynet bedømmer, at der på tilbuddet er bevidsthed om, på hvilke områder kompetenceudvikling er relevant, 
og at tilbuddet har fokus på, hvordan denne kompetenceudvikling sikres.

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

Bedømmelse 4 (i høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.a

Indikatoren bedømmes til i høj grad opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende:

Det fremgår samstemmende af interview med leder og medarbejdere samt af Tilbudsportalen, at 
medarbejdergruppen er sammensat af medarbejdere med uddannelse som pædagog, social- og sundhedsassistent 
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samt pædagogisk medhjælper.

Det fremgår af interview med medarbejdere, at 4 af de 5 medarbejdere, der er kontaktpersoner, har pædagogisk 
eller social- og sundhedsfaglig uddannelse.  

Leder fortæller, at tværfagligheden mellem pædagogisk uddannelse og social- og sundhedsassistenter supplerer 
hinanden godt, og at der er behov for begge baggrunde i forhold til målgruppens behov. Medarbejderne fortæller 
samstemmende om et godt fagligt samarbejde. 

Leder fortæller, at alle medarbejdere (bortset fra en nyansat) har uddannelse i KRAP, medens medarbejderne 
fortæller, at ikke alle har været på KRAP.

Medarbejderne fortæller, at madarbejdergruppen har de nødvendige kompetencer i forhold til målgruppe og 
metoder, og de supplerer, at der i medarbejdergruppen er kompetencer i forhold til KRAP, misbrug og psykiatriske 
problemer. 
Medarbejdere og leder fortæller samstemmende, at det ville være givtigt, at alle medarbejdere fik et fælles 
vidensgrundlag. Medarbejderne har ønske om et kursus med henblik på fælles sprog og større ensretning i forhold 
til arbejdsmetoder - gerne et kursus rettet mod misbrugsområdet. Ledere fortæller, at leder arbejder på at alle 
medarbejdere kommer på MI uddannelse (Motivation Interviewing).

Borgerne fortæller, at medarbejderne er gode til at give omsorg og hjælpe med de praktiske og administrative ting i 
hverdagen, samt at de er gode til at spørge til det der er svært for borgeren, uden at borgeren føler sig presset. 
Borgerne udtrykker, at der på tilbuddet kan mangle viden om psykiatri og delområder inden for misbrug.

Ved partshøringssvar af 26. september 2019 oplyser leder følgende vedrørende uddannelse i KRAP: "der er 3 nye 
medarbejder der ikke har den, men alle har noget andet feks. Kommunikation".

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

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 10.b

Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende:

Borgerne beskriver, at de har kontaktperson, men at de kan snakke med alle medarbejdere, og de fortæller, at der 
er plads til grin sammen med medarbejderne, at medarbejderne altid taler i en respektfuld tone og kan rumme 
borgerne.

Borgerne fortæller, at medarbejderne generelt udviser stor tillid til borgerne, men at de ikke viser samme tillid, når 
borgerne foreslår at komme på tur eller deltage selvstændigt i eksterne aktiviteter. Borgerne kommer med konkrete 
eksempler.

Medarbejdere og leder fortæller samstemmende, at medarbejdernes samspil med borgerne afspejler en lyttende, 
respektfuld og anerkendende tilgang. Medarbejdere fortæller konkrete eksempler.

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

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens 
behov og formålet med indsatsen, og at de fysiske rammer inde og ude tilgodeser borgernes trivsel og tryghed, 
samt ret til privatliv.

Gennemsnitlig vurdering 5

Udviklingspunkter

Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet bedømmer, at de fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel.

Socialtilsynet bedømmer, at de fysiske rammer afspejler formålet med indsatsen.

Socialtilsynet bedømmer, at de fysiske rammer giver gode muligheder for privatliv, socialt samvær og aktiviteter 
inden- og udendørs.

Det fremgår af interview med leder samt af observation, at boligerne i afdeling Bredgade 5 ikke er beboet aktuelt.

Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.a

Indikatoren bedømmes til i høj grad opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende:

I bedømmelsen er der lagt vægt på, atd et fremgår sastemmende af oplysninger fra borgere, medarbejdere og 
leder, at borgerne trives i de fysiske rammer.

Borgerne fremhæver, at det er store værelser med TV og gode lejligheder, der stilles til rådighed. Desuden 
fremhæver borgerne, at der er gode bademuligheder og gode fællesrum.
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Indikator 14.b De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.

Bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt)

Bedømmelse af Indikator 14.b

Indikatoren bedømmes til i høj grad opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende:

Det fremgår samstemmende af interview med borgere, medarbejdere og leder, at de fysiske rammer og faciliteter 
imødekommer borgernes behov. 

Det fremgår samstemmende af alle interviewede parter og af observation, at borgerne har mulighed for socialt 
samvær og aktiviteter i velindrettede fælleslokaler samt har mulighed for privatliv i eget værelse eller lejlighed 
afhængig af, efter hvilket juridisk grundlag borgeren opholder sig på tilbuddet. 

Det fremgår af interview med leder, at tilbuddet råder over en hytte "Lynghytten", hvor borgerne to gange om ugen 
har mulighed for at deltage i forskellige udendørsaktiviteter. 

Det fremgår af observation og interview med leder og borgere, at borgerne deltager i rengøring og køkkenarbejde 
dagligt efter planlagt skema. 
Borgerne fremhæver, at deltagelse i disse opgaver bidrager til socialt samvær.

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 bedømmes til i høj grad opfyldt.

Der er i bedømmelsen lagt vægt på følgende:

Det fremgår af observation, at de fysiske rammer i fællesrummene fremstår hjemlige og velindrettede, og at 
fremvist lejlighed, der benyttes af borgere visiteret efter § 107 er personligt indrettet og afspejler borgers smag og 
interesser. 

Det fremgår af interview med leder, at værelserne er møbleret ved indflytning, men at borgerne har mulighed for at 
ophænge billeder mm på væggene.
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Økonomisk Tilsyn

Socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomi

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har den fornødne økonomiske kvalitet, herunder at 
* tilbuddet er økonomisk bæredygtigt,
* tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til pris/målgruppe
* der er gennemsigtighed med tilbuddets økonomi.

Økonomisk bæredygtig?

JA: På baggrund af budgetter, nøgletal, årsrapport og tilhørende revisionsprotokollat og eventuelle supplerende 
oplysninger har socialtilsynet vurderet, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt.
Revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger til årsregnskabet.
Socialtilsynet har endvidere vurderet, at der ifølge årsbudgettet er et rimeligt forhold mellem den forventede 
omsætning og omkostningerne, ligesom soliditetsgraden er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og 
specialiseringsgrad.

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

JA: Vurderingen af tilbuddets mulighed for at levere den fornødne kvalitet i forhold til prisen og i forhold til 
målgruppen er foretaget på baggrund af tilbuddets budget.
Centrale nøgletal i budgettet, herunder normering og midler til kompetenceudvikling, afspejler tilbuddets metoder 
samt planer for faglig udvikling, hvorfor det er vurderet, at tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne 
kvalitet i forhold til prisen og målgruppen.

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

JA: Det er vurderet, at tilbuddets økonomi har den fornødne gennemsigtighed. Tilbuddet har indberettet seneste 
budget og nøgletal til Tilbudsportalen, ligesom den seneste årsrapport er fremsendt til socialtilsynet til orientering.
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Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 

Dokumenter Godkendelsesbrev.
Seneste tilsynsrapport.
Tilbudsportalen.
Handleplan samt opfølgning vedrørende to borgere.
Høringssvar modtaget 26-09-2019.

Observation Socialtilsynet har på rundvisning i tilbuddet set:
- Fællesarealer i afdeling Skolegade 12.
- Et ubeboet værelse vedr. § 110 samt en lejlighed vedr. § 107 i afdeling Skolegade.
- De fysiske rammer i Bredgade 5.
- Socialtilsynet har i forbindelse med tilsynsbesøget opholdt sig i kortere tid i 
fællesarealer. På denne baggrund har socialtilsynet fået indtryk af atmosfæren i 
tilbuddet den pågældende dag.

Interview Ledelse:
Ledere og administrativ medarbejder interviewet i gruppeinterview.
Medarbejdere:
2 medarbejdere interviewet i gruppeinterview.
Borgere:
Tre borgere i gruppeinterview

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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