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$eg-print-section-heading-start$Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold$eg-print-section-heading-end$

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om plejefamilien eller 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 

der fremgår bl.a. stamoplysninger. 

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 

Udover en samlet vurdering af kvaliteten i plejefamilien eller 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 både 

et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg, eller hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet være administrativt og ikke indeholde et 
konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten, hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg, på hvilken afdeling, og hvorvidt det var anmeldt 
eller uanmeldt. 

$

Læsevejledning  - Kvalitetsmodellen 

eg-print-section-heading-start$Læsevejledning - Kvalitetsmodellen$eg-print-section-heading-end$

Socialtilsynet vurderer kvaliteten og sikrer dialogen med plejefamilien eller tilbuddet med udgangspunkt i kvalitetsmodellen, som beskrevet i 
Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen giver et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af 
kvaliteten. 

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, i Lov om socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et 
antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i plejefamilien eller tilbuddet. 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 en plejefamilie eller et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til 
plejefamiliens eller tilbuddets godkendelse. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af, om den 

fornødne kvalitet er til stede. 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 plejefamilien eller 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. Ved en godkendelse vurderes der ud fra, om Socialtilsynet forventer, at plejefamilien eller tilbuddet kan 

opfylde indikatorer og kriterier. Ved det driftsorienterede tilsyn bedømmes indikatorerne efter 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.

Bedømmelsen af indikatorerne understøtter vurderingen af kriterierne, hvilket resulterer i en samlet, skriftlig kvalitetsvurdering for hvert tema.

Hver indikator gives i forlængelse af den skriftlige bedømmelse en værdi (score) for opfyldelsesgraden. Ud fra den værdi, som indikatorerne er givet, 
udregnes der automatisk en samlet værdi for opfyldelsesgraden for henholdsvis hvert kriterium og hvert tema. Værdien udregnes som et 
gennemsnit af henholdsvis indikatorerne og kriteriernes værdier. Det samlede resultat af denne talmæssige bedømmelse udtrykkes grafisk i form af 
et ”spindelvæv”. 

Spindelvævet og scorer offentliggøres ikke på Tilbudsportalen. Spindelvæv og scorer giver overblik over kvalitetsbedømmelsen inden for hvert tema 

og bruges i dialogen med plejefamilien eller tilbuddet om at fastholde og udvikle kvaliteten fremadrettet. 

Efter endt høringsperiode vil den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår blive publiceret på Tilbudsportalen. 

Der henvises i øvrigt til  www.socialstyrelsen.dk , hvor der kan findes yderlige oplysninger om socialtilsynets kvalitetsvurdering. 

Læsevejledning  - Tilsynsrapportens  indhold 
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$eg-print-section-heading-start$Basisinformation$eg-print-section-heading-end$

Basisinformation 

Tilbuddets navn Kellersvej  8-10/Kellersvej  9-19 

Hovedadresse Kellersvej  8 

2860  Søborg 

Kontaktoplysninger  
 

Tlf.: 30543670 

E-mail: handicaptilbud@gladsaxe.dk
Hjemmeside:  https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/handicap/botilbud/kellersvej-8-10-kellersvej-9-19

Tilbudsleder Kristian  Wedel  Andersen 

CVR-nr. 62761113 

Virksomhedstype kommunal 

Tilbudstyper Længerevarende  botilbud,  §  108 

Almen  ældrebolig/-handicapvenlig  bolig,  ABL  §  105  stk.  1 

Pladser i alt 78 

Målgrupper Udviklingshæmning 

Resultat  af  tilsynet 

Status for godkendelse Godkendt 

Tilsynet er udført af Socialtilsyn  Hovedstaden 

Tilsynskonsulenter René  Lykke  Jensen 

Ida  le  Fevre 

Tilsynsbesøg 15-03-2022  10:00,  Uanmeldt,  Kellersvej  9-19,  afdeling  17-19

$eg-print-section-heading-start$Basisinformation (Afdelinger)$eg-print-section-heading-end$

Basisinformation  (Afdelinger) 

Afdeling   

Kellersvej 8-10, afdeling 8, 24, st. og 24, 1. (udgår ved overgang 

til nye rammer) 

Kellersvej 9-19, afdeling 15 (udvides til Kellersvej 13-15 midt 
2021) 

Kellersvej 9-19, afdeling 17-19 

U

Målgrupper 

dviklingshæmning 

dviklingshæmning 

dviklingshæmning 

U

U

Pladser i alt 

  

39 

13 

26 

Afdelinger   

Længerevarende botilbud, § 108 

Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, 
ABL § 105 stk. 1 

Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, 
ABL § 105 stk. 1 
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  af  kvaliteten  i  tilbuddet 

Kellersvej 8-10/9-19 er et kommunalt tilbud, oprettet efter servicelovens § 108 og almenboliglovens § 105, stk. 2 hvor borgere modtager støtter 

efter servicelovens § 85. 

Botilbuddet Kellersvej 9-19, består aktuelt af  Kellersvej 8, Kellersvej 10 ( hvor borgere bor i nr. 24) , Kellersvej 24, stuen og 1. sal etableret efter 

servicelovens § 108 samt Kellersvej 15 og 17-19 etableret efter almenboliglovens § 105.  Tilbuddet er i en proces med renovering af bygningerne i 
årene 2017 - 2022 og plads antallet vil i perioden reduceres fra 102 pladser til 78 pladser. Fremadrettet vil tilbuddet blive benævnt Kellersvej 9-19 

og være etableret med 78 pladser i henhold til almenboliglovens § 105 med støtte efter servicelovens § 85. 

Tilbuddet er målrettet udviklingshæmmede borger fra 18 - 65 år med behov for døgndækket hjælp og støtte. Der kan forekomme tillægsdiagnoser. 

Tilbuddet har fået dispensation for en plads som midlertidig foranstaltning SEL §107 med udløb 31.07.2022. Borgeren bor i genhusningsbolig som 

socialtilsynet tidligere har godkendt. Boligen er på 20 kvm. og med eget bad og toilet. Borgeren vurderes indenfor tilbuddets godkendte målgruppe 

og borgeren kender andre borgere på tilbuddet i forvejen. Bemandingen er tilpasset opgaven, så der er 4 medarbejdere om morgenen, 4 

medarbejdere om eftermiddagen og 1 vågen nattevagt. 

Socialtilsynet har afviklet uanmeldt tilsyn den 15. marts 2022, hvor fællesarealer blev besigtiget, og der blev afviklet interview med den samlede 

ledelse og to omgange af medarbejderinterview. Socialtilsynet har på tilsynsdagen observeret aktiviteter i to forskellige huse. 

Der har været fokus på tema 3 og 5 i Kvalitetsmodellen samt økonomi. 

Borgerperspektivet er inddraget ved observation, interviews af ansatte, samt ved fremsendte dokumenter. 

Det er Socialtilsyn Hovedstadens vurdering, at tilbuddet fortsat opfylder betingelserne for godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i lov om Socialtilsyn. 

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet fortsat har fremdrift i udviklingen af fagligheden herunder benyttes "metodehus", som vurderes til at være en 

systematisk retning for, at sikre at alle ansatte dygtiggøres i faglige tilgange og metoder. Dokumentationen af borgernes målsætninger for opholdet 
på tilbuddet er ligeledes i fremdrift, om end der er et stykke vej til systematisk dokumentation, hvor tilbuddet på tilbudsniveau kan uddrage læring 

af egen dokumentation. Socialtilsynet anerkender fremdriften også set i lyset af diverse flytteprocesser på tilbuddet, samt en del vakante stillinger, 
som bevirker højt vikarforbrug. 

Socialtilsynet anerkender ledelsens ledelsesfaglige udvikling de seneste år, så ledelsen fremstår med høj ledelsesfaglighed, hvilket er omsat til 
praksis, hvor medarbejderne oplever anerkendelse og nærværende ledelse, hvilket bevirker motiverede medarbejdere. Tilbuddets 

personalegennemstrømning og sygefravær ligger på rimelige niveauer, men sammenlagt med vakante stillinger bevirker det stadigvæk til et højt 
vikarforbrug, hvor især eksterne vikarer ifølge medarbejderne giver udfordringer. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomiske forhold er gennemskuelige og giver mulighed for en bæredygtig drift og tilfredsstillende faglig 

kvalitet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe. 

Særligt  fokus  i  tilsynet 

$eg-print-section-heading-start$Sanktioner$eg-print-section-heading-end$

Sanktioner 

Påbud 

Ingen påbud 

Vilkår 

Ingen vilkår 
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$eg-print-section-heading-start$Målgruppe, metoder og resultater$eg-print-section-heading-end$

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 fagligt er i fremdrift gennem systematisk arbejde med udvikling og implementering af faglige tilgange og 

metoder i de enkelte huse. Der er dog delvis naturligt fx grundet flytteproces forskellige i hvor langt de enkelte huse er nået i den proces. Delvis 

begrundet personalegennemstrømning har nogle huse behov for øget demensviden. 

So
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urderer, at tilbuddets dokumentation ligeledes generelt er i fremgang der er dog et stykke vej før dokumentationen bliver så 

systematisk, at tilbuddet på tilbuds niveau kan uddrage læring af benyttede faglige tilgange og metoder.   

Socialtilsynet vurderer, at målgrupperne i de forskellige huse generelt er rimelige homogene, hvilket ledelsen har højt fokus på. 

Gennemsnitlig bedømmelse 3,5 

Udviklingspunkter 

Tilbuddet kan med fordel lave en afsøgning af hvilke af husene, som har behov for øget viden om demens, og tilføre viden hvor det er relevant. 

Socialtilsynet vurderer at den samlede målgruppen for hele tilbuddet er bred. Målgrupperne i de enkelte huse er generelt tilpasset så de fremstår 

rimeligt homogene. Ledelsen har højt fokus ved visiteringen, for at sikre, at nye borgere passer ind i det enkelte hus. 

Socialtilsynet vurderer, at udviklingen af faglige tilgang og metoder på tilbuddet er i fremdrift. Især det systematiske arbejde fra ledelsen 

heromkring tillægges værdi. Nogle huse er nået knap så langt begrundet ved flytteproces og i tilfælde personalegennemstrømning.   

So
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ltilsynet vurderer at trods tilbuddets generelle fremgang i henhold til dokumentation er der et stykke vej før dokumentationen bliver så 

systematisk, at tilbuddet på tilbudsniveau kan uddrage læring af benyttede faglige tilgange og metoder. 

ction-heading-end$

$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 3$eg-print-se

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

Bedømmelse af kriterium 
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Indikator  3.a 

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

Bedømmelse  4 

Bedømmelse af Indikator 3.a 

Det vægter at observationer på tilsynsdagen viser, at medarbejder forsøger at motivere borger til at flytte sin taske efter hjemkomst, hvilket borger 

ikke viser interesse for og medarbejderen accepterer dette. Borgeren udviser frustration og medarbejderen forsøger at afkode frustrationens kilde. 
Efter en del forsøg hældes ny pose kaffe op i kaffebøtte og borgers frustrationsniveau falder. Ved andet fællesrum opholder 5-6 borgere sig og en 

medarbejder. 3 borgere slapper angiveligt af til fjernsyn med stille (beroligende) musik. Medarbejderen aktiverer borger, som har opgave ift. 
kaffebrygning. En borger stresser muligvis andre borgere med udsagn som "hurtig hurtig", medarbejder får skabt ro med sætningen "så så, kan vi 
lige får kammertonen". Medarbejderen er gennem observationen opmærksom på alle borgerne og er meget tydelig i sin kommunikation, som 

spænder mellem humoristisk tone til let grænsesætning, hvilket borgerne reagerer positivt på fx ved grin og i tilfælde lavere arousal. Socialtilsynet 
vurderer at medarbejderen i meget høj grad udfører tryghedsskabende adfærd. Medarbejderen spørger til borgers ønsker for ostemadder og 

borger spørges til accept, til at få tørret næsen. Medarbejderen spørges efter observationen til åben dør, hvor andre medarbejdere og borgere kan 

høres og medarbejder oplyser, at den dør ikke altid er åben. 

I et andet hus bliver der observeret hvordan medarbejdere støtter borger i aktiviteter i fællesarealer. Borgerne er i gang med forskellige aktiviteter, 
og har forskellige støttebehov. Medarbejderne udviser ro og støtter borgerne med forskellige tilgange.  Der er en borger i gang med en aktivitet 
med modellervoks. Der ses en kontinuerlig støtte til denne borger hvor medarbejder bruger roligt sprog, og har en ens tilgang under hele 

observationen.  I et andet hus, er medarbejderne i gang med overlap, men der er fokus på de borgere, der er tilstede i fællesrum, og en 

medarbejder er opmærksom på at støtte Socialtilsynet i hvordan der kan ske observation,  i forhold til at mindske uro for en konkret borger. I et 
andet hus er medarbejder sammen med en borger, og der er grin og borgere og medarbejder indgår i en dialog ud fra borgerens funktionsniveau. 
Borger virker glad og der udveksles små jokes.  

 

Det vægter at medarbejderne oplyser omkring mange faglige tilgange og metoder i husene som fx LA, teach, anerkende pædagogik, 
personcentreret omsorg og livshistorier. Endvidere oplyses om "kompas" hvor  medarbejdere kan gå ind og tilmelde sig forskellige kurser.  Der er 

en række obligatoriske kurser, som alle skal deltage i. På socialtilsynets rundvisning ses fx piktogrammer. Medarbejderne oplyser, at det naturligt 
er forskelligt hvilke metoder det enkelte hus benytter, nogle huse er langt fremme i processen og andre er fx også optaget af flytning. Adspurgt om 

viden i tilfælde mangler peger nogle medarbejdere på viden omkring demens blandt andet begrundet ved, at medarbejdere med høj viden 

omkring demens er stoppet. Medarbejderne vurderer, at de fleste medarbejdere har grundelementer på plads omkring demens, såsom at gå med 

og ikke imod.  

Det vægter at ledelsen oplyser, at det går fremad omkring implementering af faglige tilgange og metoder (metodehuset). I nogle huse er der 

bevidsthed omkring metoder og i andre huse er det mere i opstartsfasen grundet flytteproces. Ledelsen nævner bl.a. forskellige kurser som 

medarbejdere har været på eller skal på. LA nævnes for alle husene og ellers nævnes fx rehabilitering, demens, trivselsplaner og ligeledes nævnes 

en del metoder som også medarbejderne nævnte. En afdelingsleder oplyser, at personalegennemstrømning har bevirket lidt udfordring ift. tab af 
viden som så atter skal indhentes.    

 

Scoren hæves begrundet ved, at det systematiske arbejde vedr. metodehuset er godt i gang og kan høres under medarbejderinterviews. Fremtidigt 
forventes huse som er i flytteproces også at hæve niveauet vedrørende metodehuset. Indikatoren er opfyldt i høj grad.   
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Indikator  3.b 

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

Bedømmelse  2 

Bedømmelse af Indikator 3.b 

Det vægter at 3 stikprøver fremsendt 28.03.2022 for borgernes mål viser konkrete målformuleringer. Målene er med opfølgningsdatoer og der er 

angivet om borger formår, at formulere mål. Der er angivet opfølgningsdatoer for målene, hvor nogle mål først beskrives op til en del måneder 

senere end opfølgningsdatoer. Socialtilsynet bemærker at datoer for 2 fremsendte statusser er fra 28.08.2020 og 27.10.2020. Målene er angivet 
med faglige tilgange og metoder, samt generelt gode faglige beskrivelser til udfører, dog kan disse i tilfælde foldes mere ud.  

Det vægter at tilbuddet på udviklingspunkt fra 2021 angående dokumentationen beskriver følgende: "Der er fokus på udvikling i brugen af 
dokumentationssystemet. Nyt Nexus er på vej, som forventes at støtte mere op omkring dette. Der skal fokus på dette igen. Der benyttes en fast skabelon 

til teammøder, der understøtter, at dokumentationen sker i Nexus, hvor alle kan læse den". 

Det vægter at medarbejderne oplyser, at generelt går det fremad med dokumentationen af borgernes målsætninger. Der benyttes fx skabelon på 

teammøder for, at understøtte processen. Nogle medarbejdere vurderer, at tidligere dominerede den sundhedsfaglige dokumentation, men den 

pædagogiske er begyndt at få fokus. I hus 19 mangler der rammer for hvornår der skal skrives. Medarbejderne oplyser, at borgerne alt efter 

funktionsniveau deltager i formuleringer af delmål. Der har været en del undervisning omkring dokumentation for husene og der benyttes generelt 
tags for borgernes mål. Nogle medarbejdere vurderer, at der går noget tid endnu før alle ansatte "er med omkring dokumentationen".    

Det vægter at ledelsen oplyser, at nogle steder er dokumentationen rykket godt frem og andre steder halter det lidt af naturlige årsager.  

 

Indikatoren er fortsat opfyldt i lav grad. 

Indikator  3.c 

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

Bedømmelse  4 

Bedømmelse af Indikator 3.c 

Det vægter, at fremsendte stikprøver for dokumentation for borgernes mål viser, at mange af borgernes mål opnås med positive resultater.  

Det vægter at medarbejderne oplyser omkring flere positive eksempler for borgere som har tilegnet sig fx øget selvstændighed gennem mål 
arbejdet. Der er også få mål, som henlægges igen, enten fordi de var for optimistiske eller fordi de alligevel ikke gav mening for borgere og 

medarbejdere.  

Scoren hæves og indikatoren er opfyldt i høj grad. 

Indikator  3.d 

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

Bedømmelse  4 

Bedømmelse af Indikator 3.d 

Indikatoren er ikke belyst ved tilsynet 2022, hvorfor teksten fra forrige tilsynsrapport gengives nedenfor: 

 

Det vægter, at medarbejderne oplyser, at der kan være mål hvor eksterne aktører er inddraget, men ikke mange fx nævnes omkring ledsager og 

pårørende. Hvilket afspejles i de fremsendte stikprøver. 

Medarbejderne fortæller, også at der er samarbejde med sundhedsfaglige aktører fx psykiater, fysioterapeut, diætist m.m. Der kan være opsat mål 
herom, men ses ikke i de fremsendte stikprøver eksempler herpå. 

Videre oplyses jf. tema Uddannelse og beskæftigelse, at der samarbejdes med borgernes aktivitetstilbud. 

På baggrund heraf fastholdes scoren, og indikatoren bedømmes i høj grad opfyldt. Betydning for scoren har, at der kun ses få eksempler på mål 
hvor der er beskrevet samarbejde med eksterne aktører. 
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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. Herunder er tilbuddets brug af ikkefastansatte medarbejdere med borgerrelaterede opgaver, et væsentligt element. 

Vurdering  af  tema 

Socialtilsynet vurderer, at ledelsen i høj grad lykkedes med ledelsesudførelse, som motiverer medarbejderne også på trods af ressourcekrævende 

flytte proces og et noget højt vikarforbrug, hvilket også tæger på tilbuddets samlede ressourcer. Medarbejderne omtaler især ledelsen for Deres 

nærvær, faglighed og anerkendelse. 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet ligesom det samlede område generelt er ramt af rekrutteringsudfordringer, hvilket tilbuddet har udviklet 
indsatser for som til dels lykkedes. Tilbuddet har en del vakante stillinger, som bevirker at vikar forbruget er højt og især eksterne vikarer omtales 

af medarbejderne som en udfordring for medarbejderne og borgerne.  Et højt forbrug af vikarer vil altid udfordre fagligheden og kontinuiteten for 

borgerne. 

Gennemsnitlig bedømmelse 3,7 

Udviklingspunkter 

Tilbuddet kan med fordel fortsat have højt fokus på nedbringelse af højt vikarforbrug, da det vil øge den samlede kvalitet i tilbuddet.  

Kriterium  8 

Tilbuddet har en kompetent ledelse 

Bedømmelse af kriterium 

Socialtilsynet vurderer, at medarbejdernes respons på udført ledelse er meget positivt også spejlet i, at tilbuddet er og har været under diverse 

flytteprocesser, der generelt kræver noget ekstra af alle ansatte. Tilbuddet benytter sig af ekstern supervision ad hoc til medarbejderne. 

Socialtilsynet bemærker under ledelsesinterviewet, at alle lederne har ledelsesfagligt sprog på højt niveau og ledelsen deler ledelsesfaglige 

betragtninger mellem hinanden og udvikler, blandt andet, på den måde til stadighed ledelsesfaget. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen er 

undersøgende for empirien for Deres udførte ledelse, ved at være undersøgende i medarbejdergruppen for hvordan ledelsen virker.  

Organisation  og  ledelse 

$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 8$eg-print-section-heading-end$
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Indikator  8.a 

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. 

Bedømmelse  5 

Bedømmelse af Indikator 8.a 

Det vægter, at botilbudsleder Kristian Wedel Andersen er uændret og cv fremgår af tilbudsportalen. Leder er uddannet ergoterapeut og har 

lederuddannelse samt flere års erfaring som leder indenfor området. 

Der er ansat tre afdelingsledere som i overgangsfasen til nye boliger har ledelsen med følgende afdelinger: 

Hus 17-19, uddannet pædagog, diplom i ledelse, flere års erfaring fra ledelse samt arbejdet med målgruppen. 

Hus 24, stuen og 8 B og C,  uddannet socialpædagog, narrative pædagogisk lederuddannelse fra dispuk, flere års erfaring fra ledelse, ansat i 2017. 

Hus 24, 1.sal og 15, kandidatgrad i pædagogisk sociologi og en MPM i ledelse fra Syddansk universitetscenter, flere års erfaring med ledelse, ansat 
i 3 år. 

Af fremsendt oplysningsskema ses, at en af de sidstnævnte afdelingsledere er i gang med Narrativ konflikthåndtering på Dispuk og den anden har 

gennemført denne. 

 

Det vægter at medarbejderne beskriver ledelsen som lyttende og anerkende og mere nærværende end tidligere, og til at få fat i, hvis ledere ikke så 

tit er i det enkelte hus. Nogle afdelinger har været meget optaget af flytning og hus 15 havde behov, efter sommerferien, for at blive samlet 
sammen igen, hvilket er godt på vej med ledelses hjælp. I hus 8 er leder p.t.. ikke så nærværende grundet behov i hus 24, men hus 8  "kender 

retningen for huset". En medarbejder oplyser om følgende "vi har lige haft et dialogspil om ledelse på sidste personalemøde. Her var det tydelig, at ny 

leder er god til at være motiverende og give feedback.  Leder er meget synlig. Medarbejder oplyser at vi er også farvet af at have haft en leder vi ikke så. 
Og nu er der kommet en som vi ser meget og det er dejligt" 

Det vægter at ledelsen oplyser om Deres mange relevante ledelsesfaglige tilgange såsom faciliterende, refleksiv ledelse, situationsbestemt, 
ejerskabsfølelse, tydelighed i retningen, inddragelse og grænser herfor og anerkende tilgang. Ledelsen oplyser, at ledelsesudførelsen er fleksibel og
nogle gange går ledelsen foran og andre gange går ledelsen bagved og støtter derfra. Ledelsen nævner 360 grader leder evaluering, herunder 

dialogspil som også en af medarbejderne henviste til.    

 

Scoren hæves og indikatoren er opfyldt i meget høj grad. 

 

Indikator  8.b 

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

Bedømmelse  3 

Bedømmelse af Indikator 8.b 

Det vægter at tilbuddet på udviklingspunkt fra 2021 angående supervision beskriver følgende: "Der gives supervision/sparring ad hoc til alle. Dette 

kan være både ved intern og ved ekstern supervisor". 

Det vægter at medarbejderne i nogle huse oplyser, at de ikke får ekstern supervision. Adspurgt mener nogle af disse medarbejdere, at de ved 

behov vil kunne få supervision. Andre huse melder om forløb med ekstern supervision. For et hus vedkommende handlede det om 

samarbejdsproblemer og for andet hus vedkommende pårørende samarbejde, hvor medarbejdere fandt det meget lærerigt.  

Forrige tilsynsrapport viser, at ledelsesgruppen ikke benyttede ekstern supervision. 

 

Scoren hæves og indikatoren er opfyldt i middel grad. 

$eg-print-section-heading-start$    Kr iter ium 9$eg-print-section-heading-end$

Kriterium 9  

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent 

Bedømmelse af kriterium 

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Tilbuddet er, som det samlede område er, ramt af 
rekrutteringsudfordringer, hvilket kan bevirke dalende medarbejderkapacitet. Tilbuddet har en stor indsats i henhold til rekruttering og lykkedes 

også til dels med at tiltrække dygtige medarbejdere. Tilbuddets gennemstrømning og sygefravær ligger på rimelige niveauer og støtter op om 

borgernes behov for stabilitet. Tilbuddet har en del vakante stillinger, hvilket også det samlede vikarforbrug vidner om. 
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Indikator  9.a 

Borgerne har, i forhold til deres behov, tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. 

Bedømmelse  3 

Bedømmelse af Indikator 9.a 

Det vægter at tilbuddet på udviklingspunkt fra 2021 angående kommunikation med borgerne beskriver følgende: "Der er et tæt samarbejde med 

fagkonsulent. Der er påbegyndt Bevidst Metodevalg på Kellersvej 17 – 19. Resten starter op efter flytningen. Kommunikation: Vi har fokus på, at borgere 

med kommunikative udfordringer får de bedste muligheder for at kommunikere med omverdenen. For relevante borgere laves en udredning ved 

kommunikationscentret for at afdække, hvilken type kommunikation borgeren profiterer af. Vi benytter kommunikations- og hverdagsteknologi for at øge 

borgernes selvstændighed og selvbestemmelse. Vi bruger piktogrammer og fotos til at understøtte borgernes kommunikation, hverdagsstruktur og 

valgmuligheder". 

Det vægter at tilbuddet på udviklingspunkt fra 2021 angående reglerne for magtanvendelser beskriver følgende: "Fagkonsulent har undervist os, og 

magtanvendelser er et punkt på TRIO- og personalemøder. 
Magtanvendelsesprocedure er opdateret og både medarbejdere og ledere anvender proceduren. K24 stuen har haft kursus i Nænsom nødværge 2 x 3 

timer på baggrund af aktuel magtanvendelse, som er sendt til Tilsynet til orientering. Registreringer af voldsomme hændelser behandles på TRIO 

kvartalsmæssigt". 

 

Det vægter at medarbejderne oplyser, at hvis alle stillinger var besatte ville der i de fleste huse være tid nok til borgerne. Nogle huse har aldrende 

borgere, hvilket fordrer flere opgaver. Nogle huse mangler tid når der er vikarer på især eksterne vikarer. Flere huse melder om vakante stillinger 

og et højt vikarforbrug, i tilfælde vælger et hus hellere at undvære ekstern vikarer på dagen, da det ikke altid skønnes, at være en hjælp. En 

medarbejder oplyser, at "vi har lige været så heldige at rekruttere gode medarbejdere her på det seneste". 

Det vægter at nogle huse oplyser, at der er begyndende eller stabilisering i personalegennemstrømning, sygefravær og vakante stillinger. Andre 

huse er stadigvæk noget ramte og et hus oplever også, at vikarer melder sig syge på dagen. Generelt melder alle huse om generel god energi i 
husene og mange er centreret om fagligheden og borgernes behov. Medarbejderne oplyser, at kompetencerne hos husenes medarbejdere kan 

være meget blandede. 

Det vægter at ledelsen er enige med medarbejderne i at medarbejdernes kompetencer er meget blandede. Der er nogle der er dygtige, nogle 

tilhører middelgruppen og der er nogle enkelte, der ikke har så meget kapacitet/ kompetencer. "Det opleves fx ved faglige drøftelser, hvor det er ikke 

alle der kan tale lige relevant nok, om metoder/eller dybt nok". Det er lige lykkedes at rekruttere fire assistenter til tilbuddet. 

Endvidere vægtes at ledelsen adspurgt om specifikke magtanvendelser oplyser, at vedkommende medarbejder ikke længere er ansat. "Der har 

været et tre timerskursus i nænsom nødværge. Det handlede om forebyggelse - det er kernen i det . Vi skal også tænke på hvordan vi gør, hvis vi kommer 

til at stå i det – men det vigtigste er at undgå det. Derudover blev det også drøftet på personalemøde, hvad man må og ikke må".  

Det vægter, at forrige tilsynsrapport viser, at af fremsendte lister over ansatte medarbejdere ses medarbejdergruppen tværfagligt sammensat med 

en overvægt af pædagogisk uddannet personale.  

 

Indikatoren er fortsat opfyldt i middel grad. 

Indikator  9.b 

Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. 

Bedømmelse  3 

Bedømmelse af Indikator 9.b 

Det vægter at fremsendt dokumentation for gennemstrømning viser, at 30 medarbejdere med fast ansættelse på min. 20 timer ugentlig er stoppet 
i perioden 01.03.2021 - 28.02.2022. Tilbuddet opgiver ialt 121 medarbejdere på tilbudsportalen med over 20 timers ugentlig fastansættelse, 
hvilket giver en gennemstrømning på 24,8%, som er lidt højere end på sammenlignelige tilbud. Personalegennemstrømningen har igennem de 

sidste 5 år ifølge årsrapporterne været som følger: 2016 19%, 2017 22%, 2018 25%, 2019 25 % og 2020 37,31 %. 

Ved måling foretaget i 2022 ses ikke nævneværdig udslag omkring at en eller flere afdeling er markant ramte af gennemstrømning. 

 

Scoren hæves og indikatoren er opfyldt i middel grad. 
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Indikator  9.c 

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

Bedømmelse  4 

Bedømmelse af Indikator 9.c 

Det vægter at fremsendt dokumentation viser at sygefraværet for alle ansatte på tilbuddet i 2021 udgjorde ca. 14 dage pr. ansat, hvilket er på 

niveau med sammenlignelige tilbud.  

Af årsrapporten for 2019 fremgår, at sygefraværet gennemsnitlig er angivet til at være 11 dage pr. medarbejder og i 2020 på 11,56 dage. 

 

Scoren sænkes og indikatoren er opfyldt i høj grad. 

Indikator  9.d 

Brugen af ikkefastansatte medarbejdere er hensigtsmæssig i forhold til at sikre, at tilbuddet er i stand til at tilrettelægge og udøve en systematisk 

pædagogisk indsats. 

Bedømmelse  3 

Bedømmelse af Indikator 9.d 

Fremsendt dokumentation viser et samlet intern vikarforbrug for 2021 på ca. 3.100.000 kr. På eksterne vikarer er der forbrugt ca. 5.714.000 kr.  

Det vægter at medarbejderne oplyser, at der benyttes interne vikarer, hvor muligt som får to vagter som introduktion. Medarbejderne oplyser, at 
en del interne vikarer fx er under fagrelevant uddannelse, hvilket dog også giver en vis gennemstrømning når vikarer er færdige med 

uddannelserne. En del interne vikarer kender borgerne og de faglige tilgange godt. Tilbuddet har i mange af husene forskellige procedurer, 
"stilladser", og beskrivelser omkring borgerne vikarene kan støttes sig til. Nogle huse benytter næsten kun interne vikarer, hvor andre huse 

benytter en del eksterne vikarer, som svinger i faglig kvalitet. 

 

Indikatoren er opfyldt i middel niveau.  
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Økonomi 

Vurdering  af  tema 

*Konklusion
Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomiske forhold er gennemskuelige og giver mulighed for en bæredygtig drift og tilfredsstillende faglig
kvalitet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe. 

*Vurderingsgrundlag
Socialtilsynet har foretaget sin vurdering på grundlag af budget 2022 samt budgetnøgletal og nøgletal fra årsrapport for 2020. Socialtilsynet har
endvidere baseret sig på oplysninger om tilbuddet, der er offentliggjort på Tilbudsportalen.

*Begrundelse
Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne faglige kvalitet
De

Ø

n

ko

 f

nom

a

i 

glige kvalitet vurderes delvis på højt niveau. Det er socialtilsynets vurdering, at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og tilbuddets
pris i forhold til målgruppen.  

Socialtilsynet har den 11.03.2022 godkendt tilbuddets årsbudget for 2022, idet der er lagt vægt på følgende tre forhold:  
*Tilbuddets budget giver mulighed for den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer. 
*Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger. 
*Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler.

Tilbuddets økonomiske bæredygtighed 

Tilbuddet vurderes at have økonomiske rammer til at fortsætte en økonomisk ansvarlig drift og levere ydelser af fornødne faglige kvalitet.  

Tilbuddets økonomi er gennemskuelig  
De økonomiske oplysninger afspejler øvrige oplysninger på Tilbudsportalen og de faktiske forhold som oplyst for socialtilsynet i forbindelse med 

driftstilsynet.  

Socialtilsynet har påset, at tilbuddets årsrapporttal for 2020 har en intern sammenhæng og ikke afviger væsentligt fra det budgetterede i samme 

år. Der er dermed ikke ud fra det oplyste sket regulering af over-/ eller underskud fra tidligere år.  

Udviklingspunkter 

Der er følgende opfølgningspunkter for 2022 

1) M2 på servicearealer ikke angivet – krav om, at det er på plads til budget 2023
2) Ejendomsudgifter (hvordan)
3) De samlede udgifter til adm. og TAP udgør 12,2%, hvilket vurderes at være forholdsvist højt sammenlignet med andre tilbud.

$eg
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Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt? 

Bedømmelse af kriterium 

Tilbuddet vurderes at have økonomiske rammer til at fortsætte en økonomisk ansvarlig drift og levere ydelser af fornødne faglige kvalitet.  

Der er i den forbindelse lagt vægt på, at det fremgår af budget for 2022, at tilbuddets omsætning giver tilstrækkelig økonomi til at dække de 

relaterede omkostninger, og at budgettet fremstår retvisende for tilbuddets drift. 

eg-print-section-heading-start$    Økonomi 2$eg-print-section-heading-end$$
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mmelse af kriterium 

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

Socialtilsynet har den 11.03.2022 godkendt tilbuddets årsbudget for 2022, idet der er lagt vægt på følgende 3 forhold: 

*Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger til varetagelse af opgaver, som ligger uden for serviceloven. 
*Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler. 
*Tilbuddets budget sikrer den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer. 
Tilbuddets økonomiske forhold har været stabile over de seneste år, og der er ingen oplysninger på Tilbudsportalen om større ændringer i
nærmest fremtid. 

Den faglige kvalitet vurderes delvis på højt niveau niveau. Det er socialtilsynets vurdering, at der er sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og 

tilbuddets pris i forhold til målgruppen.  
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Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi? 

Bedømmelse af kriterium 

De økonomiske oplysninger afspejler øvrige oplysninger på Tilbudsportalen og de faktiske forhold som oplyst for socialtilsynet i forbindelse med 

driftstilsynet. 

 

Socialtilsynet har påset, at tilbuddets årsrapporttal for 2020 har en intern sammenhæng og ikke afviger væsentligt fra det budgetterede i samme 

år. Der er dermed ikke ud fra det oplyste sket regulering af over-/ eller underskud fra tidligere år.  
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Økonomi 3  

Tilbuddets bedømmelse 

UddBJmelse og beskæfligelse 

5 

4 

Fysiske rammer Selvstæmighed 09 relationer 

Kompetencer Målgruppe, metoder og resuttate, 

Organisation og ledelse Sun1l1ed og trivsel 

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. 
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Pædagogiske planer 

• 
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kumentation

• Magtindberetninger

• Opgørelse af sygefravær

• Tidligere tilsynsrapport
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Interviewkilder 

 

• Borgere 

• Medarbejdere 

• Ledelse 

Beskrivelse 

Borgere: 

To borgere meget kort 

Medarbejdere: 

Pædagog, ansat i 5år  
Lærer, ansat i 3 år 

Pædagog, ansat i 3,5 år  
SSA, ansat i 2 år 

Uuddannet, ansat ca. 7år 

Pædagog, ansat ca. 5 år  

Ledelsen: 

Tilbudsleder 

3 afdelingsledere 

$

O

eg-print-se

b

ction-he

s

ading-

e

start$O

r

bser

v

vations

a

kilder$

t

eg-p

i

r int

o

-section

n

-heading

s

-end$

kilder 

Kilder 

• Borgere 

Beskrivelse 

2 steder observerede socialtilsynet i fællesområder 
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		Farvekontrast		Gennemført manuelt		Dokument har relevant farvekontrast

		Sideindhold



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodet indhold		Mislykkedes		Alt sideindhold er kodet

		Kodede anmærkninger		Gennemført		Alle anmærkninger er kodet

		Tabuleringsrækkefølge		Gennemført		Tabuleringsrækkefølgen er forenelig med rækkefølgen i strukturen

		Tegnkodning		Gennemført		Pålidelig tegnkodning er tilgængelig

		Kodede multimedier		Gennemført		Alle multimedieobjekter er kodet

		Skærmflimmer		Gennemført		Side giver ikke skærmflimmer

		Scripter		Gennemført		Der er ingen scripts, der ikke er tilgængelige

		Tidsindstillede svar		Gennemført		Side kræver ikke tidsindstillede svar

		Navigationshyperlink		Gennemført		Navigationslinkene er ikke repetitive

		Formularer



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodede formularfelter		Gennemført		Alle formularfelter er kodet

		Feltbeskrivelser		Gennemført		Der er en beskrivelse for alle formularfelter

		Alternativ tekst



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Alternativtekst for figurer		Gennemført		Figurer kræver alternativtekst

		Indlejret alternativ tekst		Gennemført		Alternativ tekst, der aldrig vil blive læst

		Knyttet til indhold		Mislykkedes		Alternativtekst skal være knyttet til noget indhold

		Skjuler anmærkning		Gennemført		Alternativtekst må ikke skjule anmærkning

		Alternativtekst for andre elementer		Mislykkedes		Andre elementer, der kræver alternativtekst

		Tabeller



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Rækker		Gennemført		TR skal være underordnet Table, THead, Tbody eller TFoot

		TH og TD		Gennemført		TH og TD skal være underordnet TR

		Overskrifter		Gennemført		Tabeller skal have overskrifter

		Regelmæssighed		Gennemført		Tabeller skal indeholde det samme antal kolonner i hver række og rækker i hver kolonne

		Oversigt		Gennemført		Tabeller skal have en oversigt

		Lister



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Listeemner		Gennemført		LI skal være underordnet L

		Lbl og LBody		Gennemført		Lbl og LBody skal være underordnet LI

		Overskrifter



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Passende indlejring		Gennemført		Passende indlejring
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